ЗАТВЕРДЖУЮ

B.I. Ромах

плАн

спiльних засiдань колегiI районноi державноi адмiнiстрацii
та зборiв адмiнiстративно - господарського активу району на 2018 piK

JSNs

Форма розгляду

назва питання

питаннrI

г/п

Мiсяць

Готуrоть матерiа_ши

проведення

засiдання

Спiльнi засiдання колегii районноi державноi адмiнiстрацii
та зборiв адмiнiстративно - господарського активу раЙону

1

Про пiдготовку сiльсъкогосподарських
пiдприсмств раЙону до проведеннrI
весняно-польових робiт.

2

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

Про стан роботи Iцодо розвитку сiмейних

форм виховання дiтей-сирiт

та

дiтей,

плановии

березень

розгляд

протокольний
розгляд

березень

Управлiння
агроIIромислового
розвитку
районноi
державнот
адмiнiстрацiТ
Служба у справах
дiтей ,молодi та

Калiнiн о.С.

-

перший заступник
голови районнот
державноi
адмiнiстрацii

Калiнiн о.С.

-

гtерший заступник

2
Форма розгляду

назва питанtul

NsNs

лlп

питанtUI

Мiсяць

4

5

6

7

Вiдповiдальний за
пiдготовку питаннrI

засiдання

спорту районнот
державноi
адмiнiстрацiт

позбавлених батькiвського пiклування

a
J

Готуrоть матерiали

проведенIul

Про стан роботи iз зверненнями громадян протокольнии
за пiдсумками 201-7 року
розгляд

Про

стан

з

персонапом,
забезпечення дотримання законодавства
про державну службу в мiсцевих органах
виконавчоi вJIади

роботи

протокольнии
розгляд

Звiт сiлъського голови про стан виконання
повноважень, делегованих Барвiнкiвською
районною державною адмiнiстрацiею

у порядку

Про стан виконання Урядовоi програми

плановии

<<.Щоступнi лiки>

розгляд

Про пiдсумки

проведення весняно-

березень

господарського
забезпечення
апарату районноi
державнот
адмiнiстрацii
березень

Вiддiл угIравлiння

персонапом та
юридичноТ роботи
апарату районноi
державноТ
березень

контролю

плановии

Вiддiл фiнансово-

червень

червень

адмiнiстрацii
Грушуваська
сiльська рада

голови районноi
державнот

адмiнiстрацii
Сухар Д.С. керiвник апарату

раЙонноТ державноi

адмiнiстрацii

Сухар Д.С.керiвник апарату
районноТ державноi

адмiнiстрацii

Маслов O.f. сiльський голова
Гру-уваськоТ
сiльськоТ ради

Комуналънi
заклади охорони
здоров'я району

Калiнiн о.С.

-

Управлiння

Калiнiн о.С.

-

перший заступник
голови районноТ
державноi
адмiнiстрацiт

Форма розгляду

назва питацня

Jъ]\b

пlп

питаннrI

збирання
8

Готуlоть матерiали

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

засiдання

та хiд пiдготовки
paнHix зернових

польових робiт

Мiсяць
проведеншI

агропромислового

до розгляд
та
господарствах

зернобобових культур в
Барвiнкiвського району
Про стан роботи з надання соцiалъноi та протокольний
медичноi допомоги у{асникам розгляд

червень

антЙтерористичноТ ошерацiТ

розвитку районнот
державноi
адмiнiстрацii
Управлiння
соцiального
захисту населення
районноi
державнот

першии застугIник
голови районноi
державнот
адмiнiстрацiт
Калiнiн О. С. перший заступник
голови районнот
державноi
адмiнiстрацii

адмiнiстрацii;

9

Про стан роботи iз зверненнями громадян протокольнии
за пiдсумками першого пiврiччя 2018 розгляд

червень

року

10

Звiт сiлъсъкого голови про стан виконання
повноважень, делегованих Барвiнкiвською
районною державною адмiнiстрацiею

у порядку
контролю

червень

комун€tльнi
закJIади охорони
здоров'я району
Вiддiл фiнансовогосподарського
забезпечення
апарату районноТ
державноi

адмiнiстрацii
Великокомишуваська
сiльська рада

Сухар Д.С.керiвник апарату
районноi державноi

адмiнiстрацii

Заднiпровська

т.м.

сiльський голова
ВеликокомишуваськоТ
сiлъськоТ ради

4
NsNs
гrlп

11

назва питанIul

Форма розгляду
питаннrI

Мiсяць

Готують матерiали

засiдання

ВиiЪне засiдання колегii районноi державноi адмiнiстрацii
та зборiв адмiнiстративно - господарського активу раЙону
(Григорiвська сiльська рада, с. Григорi**а)_
Калiнiн о.С. вересень Управлiння
Про пiдсумки збирання paнHix зернових та ппановии
перший заступник
агропромислового
зернобобових культур та хiд збирання розгляд
пiзнiх сiльськогосподарсъких кулътур
розвитку районноi голови районноi
державноТ
пiдприемствами Барвiнкiвського району
державноТ

адмiнiстрацii

|2

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

проведеншI

Про пiдготовку господарського

комплексу та об'ектiв соцiальноi сфери до
стаJIого функцiонування в ociHHboзимовий перiо д2011812019 poKiB

плановии

вересень

Вiддiл

з питань

економiчного
розвитку,
мiстобудування
та архiтектури,
адмiнiстративних
послуг та
цивiлъного
захисту районноТ

розгляд

адмiнiстрацii

Калiнiн о.С.

-

перший заступник
голови

райдержадмiнiстра

цii

державноТ

|4

|4

Про пiдсумки оздоровлення та вiдпочинку протокольний
дiтей влiтку 2018 року та завдання на 2019 розгляд
piK

Про резулътати органiзацiТ та проведення

ПРОТОКОJЬНИИ

вересень

вересень

адмiнiстрацii
Служба у справах
дiтей, молодi та
спорту районноТ
державноi
адмiнiстрацiТ
Комунальнi

Калiнiн о.С.

-

перший заступник
голови районноТ
державноТ

адмiнiстрацii

Калiнiн о.С.

-

Назва питанIuI

Форма розгляду
питаннrI

Готуrоть матерiали

засiдання

закJIади охорони

профiлактичних оглядiв школярiв перед
початком 201 8/20 19 навчаJIьного року
Звiт сiльського голови про стан виконання
повноважень делегованих Барвiнкiвською

Мiсяць
проведенtul

здоров'я району

у порядку
контролю

Григорiвсъка
сiльська рада

районною державною адмlнlстрацlею

спiльне засiдання колегii районноi державноТ адмiнiстрацiТ
та зборiв адмiнiст ативно - господарського активу раиол

Вiддiл з питань
економiчного

Про забезпечення безперебiйного руху
транспорту пiд час снiгопадiв, снiгових
заметiв i ожеледицi в зимовий перiод
20|8-2019 poKiB.

розвитку,
мiстобулдвання та
архiтекryри,

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

першии заступник
голови районноi
державноi
адмlнlстрац1l

Снiжковий О.В.сiльський голова
Григорiвськоi
сlльсько1 ради

Калiнiн О.С.

-

перший
заступник голови
райдержадмiнiстр
ацiТ

адмiнiстративнI,D(

послуг та
цивiльного захисry
районноi
державноТ

|1 l Про

пiдсумки

соцiально-економiчного
розвитку району за 9 мiсяцtв 2018 року

плановии
розгляд

листопад i Вiддiл з шитанъ
економlчного

розвитку,
мiстобyдування

Калiнiн О.С.

-

перший
заступник голови

6
назва питаннrI

JфNs

Форма розгляду
питаннrI

г/п

Мiсяць

Готуrоть матерiали

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

цроведеншI

засiдання

та архiтектури,

державно1
адмiнiстрацiТ

адмiнiстративних
послуг та
цивiльного
захисту районнот
державнот
18

Про

взасмодiю

з

правоохоронними
органами у вирiшеннi питань вiдповiдного
порушення пам'яткореаryвання
охоронного законодавства

на

|9

i20
l

i

Про реалiзацiю у 2018 роцi положення
<<Схема планування територii
Барвiнкiвськогорайону), розробка
(оновлення) мiстобудiвноi документацii
Барвiнкiвсъкого району XapKiBcbKoT
областi

Звiт сiльсъкого голови про стан виконання
повноважень, делегованих Барвiнкiвською

адмiнiстрацii

протокольнии

листопад

розгляд

Сектор кулътури Калiнiн о.С..
туризму перший
та

заступник голови
раЙонноi

раЙонноТ

державноi
адмiнiстрацii

протоколънии

листопад

розгляд

державнот
адмiнiстрацiТ

Калiнiн о.С.

Вiддiл з питань
економiчного
розвитку,мiстобу

контроjIю

листопад

-

перший
заступник голови
районноТ
державноi
адмiнiстрацiТ

дування та
архiтектури,
адмiнiстративних
послуг та
цивiльного
захисту районноi
державноТ
адмiнiстрацii

у порядку

-

Богодарiвсъка lVIазур М.Ф. сiльський голова
сiльсъка рада
i

l

7
J\bNs

пlп

назва питанtul

Форма розгляду
питаннrI

Мiсяць
проведеншI

Готують матерiали

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

засiдання

раЙонною державною адмiнiстрацiею

Керiвник апарату районноi
державноi адмiнiстрацiТ

БогодарiвськоТ
сiльськоТ ради

Д.С. Сухар

