БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТI,ЛЦIЯ
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Про колегilо районноi державноi
адмiнiстрацii

Вiдповiдно до cTaTTi З9 Закону Украiни <ГIро мiсцевi лержавнi
адмiнiстрацiТ>>, Типового регламенту мiсцевоТ /державноТ адмirriстрацii,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11 грудI,Iя |999
року j\Ь226З(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З 1 жовтt-tя
2007 року J\Ъ1270 (зi змiнами),Типового положення про колегiю мiнiс,герс,гва,
iншого центр€Lльного органу виконавчоi влади i мiсцевоТ лерrкавшоi
адмiнiстрацiТ, затвердженого постановою Кабiнету MirricTpiB УкраТни вiд 02
жовтня 2003 року J\b 1569 (зi змiнами), з метою бiльrrr ефективного здiйснення
основних напрямкiв дiяльностi районноТ державноТ адмiнiстрацii, обговорення
та погодження питань, що належать до повноважень районноi державлrоi
адмiнiстрацii, пiдготовки i прийняття оптимаJIьних рiшень, у зв'язку :]
кадровими змiнами:

1. Затвердити персонЕLпьний склад колегii райолrшоТ

адмiнiстр ацii (додаеться).

;державноТ

2. Затвердити Положення про колегiю районноi державноТ адмiнiстрацiТ
(додаеться).

3.

Вважати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження голови

районноi державноТ адмiнiстрацiТ згiдно з перелiком (лоласться).

Голова районноi державноi
адмiнiстрацii

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоряд}кення голови районноТ
державноТ адмiнiстраlдiТ
"'
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склАд

колегiТ райоlIноi державноi адмirriстрацii

РОМАХ
Володимир

Iванович

голова районноi державноТ адмiнiстрацiТ,
голова KoMicii

КАЛIНIН
Олег Сергiйович

перший заступник голови районноi державноТ
адмiнiстрацii

АНДРЕНКО
Олександр Iгорович

уповноважений Iзюмського MPI3 ушравлiння

БАЛО

голова Барвiнкiвськоi мiськоi ради (за згодоrо)

ВАСИЛЬеВ
Володимир Iванович

головний лiкар КЗОЗ кЩентр первинноi
медико-санiтарноi допомоги Барвiнкiвського

Олександр Олексiйович

СБУ

(за згодою)

районр> (за згодою)

ГЛУtЦЕНКО

начальник Барвiнкiвського районного сектору
Володимир Олександрович ГУ Щержавноi служби з надзвичайних ситуацiй
Украiни у Харкiвськiй областi (за згодоrо)

IГНАТЕНКО

голова ФГ (АГРОШАНС> (за зголоIо)

КУРIЛОВА
Людмила Павлiвна

директор Барвiнкiвського райолIного центру

МАЛЕМОНЕНКО

депутат районноТ ради (за згодою)

НЕСМIЯН

директор ПОСП <Мрiя> (за зголоrо)

Станiслав Григорович

Микола Анатолiйович

Сергiй Володимирович

зайнятостi (за згодою)

ПОТАПЕНКО
Тетяна IBaHiBHa

сЕдЕнко
BiKTop Олександрович

голова ГаврилiвськоI сiльськоi ради(за згодоIо)

голова ГромадськоТ органiзацii <Барвiнкiвська
районна органiзацiя BeTepaHiB Украiни>, (за

турЕнко

згодою)
нач€Lпьник

ухАнь

заступник голови районноi ради (за згодоrо)

хАлеев

головний лiкар КЗОЗ

Андрiй Миколайович

BiKTop Михайлович

Барвiллкiвського вiддiлення полiцiТ
(м.Барвiнкове) Балаклiйського вiдzrilIу rrолilIii
(м.Балаклiя) ГУ НП в Харкiвськiй областi (за
згодою)

<<I_(ентра.шьна районна

Олександр Анатолiйович

лiкарня>> (за згодою)

чЕрниIz

голова Громадськоi ради при

Сергiй Iванович

державнiй адмiнiстрацii (за згодою)

tцолок

голова районноi ради (за згодою)

Валентина CeMeHiBHa

Керiвник апарату
районноi державноi адмiнiстрачii

районrriй

Д.С. Сухар

ЗАТВЕРЛ}КЕНО
Розпорядження гоJrови paйotrrroT
державноI адмirriстраrдiТ
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розпоряджень голови районноi державноi адмilriсr,ра
що втратили чинIliс,гь

1.

цiТ,

Розпорядження голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ вi.ц 2l

грудня 20|2 року Ns620 uПро колегiю районноi державноI адмiнiс,граriiТ>,
Розпорядження голови районноi державноi адмiнiстраriiТ Bi:l 26
червня 2014 року J\Ъ123 <Про затвердження персонаJIьного скJIа/{у ко.тIегiТ
районноi державноi адмiнiстрацiТ>.
З. Розпорядження голови районноi державноТ алмiнiс,rраlriТ вiд 04
вересня 2014 року JЮ176 пПро внесення змiн у персональний склад колсгiТ
районноi державноТ адмiнiстрацiТ>"
4. Розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацiТ вi,ц 10
квiтня 2015 року JЮ91 <Про внесення змiн у персон€шьний склад колегiТ
районноi державноТ адмiнiстрацii>.
5. Розпорядження голови районноi державноТ адмiнiстрачiТ вiд 01
липня 2015 року J\b155 <Про внесення змiн у назви посад члснiв пераонального
складу колегiI районноi державноi адмiнiстрачii>.
6. Розпорядження голови районноi державноТ адмiнiсr:рачiТ вi.ц 0б
вересня 2015 року Ns190 <Про внесення змiн у персональний скла/t ко.ltсгiТ
районноi державноi адмiнiстрацiТ>.
7. Розпорядження голови районноI державI{оi алмirriстрачiТ лзiц 22
лIотого 20Iб року J\Ъ54 пПро внесення змiн у назви lloca/I члепiв
персон€Lльного складу колегii районноi державноi адмiнiс,грацiT>.

2.

Д.С. Сухар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районноI
державноi адмiнiстрашii

про колегiю

ПОЛОЖЕННЯ

райошItоТ державноi aлMitricTpauii

I. Загалыri

положенця

l. Це Положення визначае загальнi засади утворення i дiяльпостi

Ko.ireгiT

в районнiй державнiй адмiнiстрацii.

2. Колегiя районноi державноi адмiнiстрацiТ (далi - колегiя) с llостiйrrим
консультативно-дорадчим органом i утворюеться для пiдготовки рекомендацiй

щодо виконання районною державноIо адмiнiс,грацiсtо cBoix

зав/Iань,
погодженого розгляду та вирiшення питань, що }Iалежать до Tr компетенцiТ, r,а
для колективного i вiльного обговорення найважливiших напрямitз iT дiялыrостi.
своiй роботi колегiя районноТ державноi адмiнiстрашii Kepycl,bcrl
3.
Конституцiею та законами УкраТни, актами Президента Украiни, Кабitrс,гу,

У

MiHicTpiB УкраIни, iнших центр€Lльних органiв виконавчоI

I}JIаI(и,

розпорядженнями голiв обласноi та районноi державних аддмiнiстрацiй та цим
положенням.
4. Рiшення про утворення або лiквiдацiю колеr,iТ районrлоi лерх<авttоi
адмiнiстрацii приймаеться головою районноi державноi адм i rri стр аrдiТ.
5. Коорлинацiю роботи щодо пiдготовки засiлань колегiТ злiйсlIttlс:
керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацiТ.

6. Колегiя районноi

i

П. Функцii колегii

державноТ адмiнiстрацii:

i

1) обговорюе
приймае рiшення щодо перспектив rrайважливiших
напрямiв дiяльностi районноТ державноi адмiнiстрацii;
2) розглядае пропозицiТ щодо: забезпечення ефективrrоТ сшirзrrраrli з

органами виконавчоТ влади вищого рiвня, iх територiальними органами 1,а
органами мiсцевого самоврядування; розширення спiвробiтциц,гва у
вiдповiдних сферах дiяльностi; формування та реалiзацii в районi лержавttоТ
полiтики у вiдповiдних сферах дiяльностi;
3) обговорюе прогнози i програми соцiально-економiчного розвитку та
бюджету району, регiональнi та paйoIrrli програми, визtIачае шляхи Тх реалiзацiТ;
розглядае питання про стан дотримання фiнансовоi, бюджетtлоТ дисцигt.ltittи,
збереження та використання державного майна, .здiйснення BrryTpirrrtlllol,o
фiнансового контролю та усунення виявлених недолiкiв;
4) розробляе пропозицiI щодо вдо'сконалення дiялыtостi райоrrrtоТ
державноi адмiнiстрацiI, пiдприемств, установ та органiзацiй, що цаJIежа,[ь ло

сфери управлiння районноТ державноТ адмiнiстрацii;
5) аналiзуе роботу з виконання aKTiB Президента УкраТши, Уряду ,га
iнших центр€Lльних органiв виконавчоТ влади, розпоряджень г,о;riв обласпоТ ,га
районноi державних адмiнiстрацiй;
6) аналiзуе стан роботи районноi державноТ адмiллiстрацiТ
питаIIь
забезпечення прав i свобод людини та громадянина;
7)
розглядае результати роботи районноi дер}кавноi адмirriстраrliТ,
пiдприемств, установ та органiзацiй, що н€шежать до сфери ii управ;tiнttя,
органiв мiсцевого самоврядування (з питань виконання деJIеговаIIих
повноважень), а також iнших пiдприемств, установ та органiзацiй rtезалежttсl Bi:{
форми власностi i пiдпорядкування (у межах компетеlrцii), засJIухоI]у(
iнформацiю про роботу керiвникiв цих органiв;
8) аналiзус стан дотримання законодавства з питаIlь державIIоi с-тlуrкби,
управлiння персонЕLпом, роботи iз зверненнями громадя}I та викоttавськоТ

з

дисциплiни;
9) розгляда€ питання в порядку контролIо за виконаIIIшм tlрийttятих
рiшень;
10)розглядае iншi питання, пов'язанi з реалiзацiсю завдань, покJIадеших
на районну державну адмiнiстрацiю.

7. Кiлькiсний

та

III. Склад колегii
персон€lльний

склад колегiТ районноТ

державrrоТ

адмiнiстрацii визнача€ться головою районноi державIlоТ aдMiHicTparriT.
8. До складу колегii районноТ державноi адмiнiстраrдii вхоlIять: гоJIова

районноi державноi адмiнiстрацiТ (голова колегii), перший заступIjик

i

вiдлi"rriв ,t,a itttлttx

заступник голови, керiвник апарату, керiвники управлiнь,
структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii; у разi tlотреби,
керiвники територiальних органiв виконавчоi влади, посадовi особи opltal,riB
мiсцевого самоврядування (rа згодоIо). Що скJlаду колегiТ за ttропозицiсtо
громадських органiзацiй, творчих спiлок, пiдприсмстI] та iнших органiзаrliй
можуть бути включенi ik представники.

IV. Органiзацiя роботи колегi'i
9. Органiзацiя роботи колегii визначаеться Регламен,гом

державноi адмiнiстрацii та цим Положенням..

районноТ

10.Органiзацiйною формою роботи колегii с засiдання. Перiодичнiс,гь
проведення засiдань колегii визнача€ться iT головоrо. У разi потреби мох<уть
проводитися розширенi та виiЪнi засiдання колегii.
11. Робота колегii здiйснrосться вiдповiдно до затверлжеl]ого if г,о.ltоtзоt<l
плану засiдань на piK, у якому з€вначаються питання, що необхiдllо розпIя}lу,l,и.
особи, вiдповiдальнi за пiдготовку i подання матерiалiв на засiдання Ko.1tcl,iT.
opieHToBHa дата проведення засiдань колетii. Управлiння, вiддi.lrи та irIrrri
cTpyкTypHi пiдроздiли районноТ державноТ адмiнiстрацii tte пiзнiше HirK за 40

днiв до початку року надаIоть до вiддiлу дiловодства i кон,гролtо аtlара'ГУ
районноi державноТ адмiнiстрацii погодженi з першим застугlIIиком,
заступником голови районноТ державноi адмiнiстрацii та керiвtликом аlIара'г)'
районноi державноi адмiнiстрацii пропозицii до плану засiдань на piK. I]iдtlti.il

дiловодства i контролю апарату районноТ державЕIоТ адмiнiстрацiТ узагаJIьнIос
наданi пропозицii , формуе план засiдань на piK, пого/(жус його з керiвниtсоМ
апарату районноi державноi адмir.liстрацii та не гliзнiше ttiж за 20 :lцiв lto
початку року подае на затвердження головi районноi держав}Iоi адмiнiстраrtiТ.
12. Затверджений план засiдань колегii доводиться до вiдома ч.ltеrtiв
колегii, керiвникiв структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiIriстраrliТ,
органiв мiсцевого самоврядування, виконавцiв, якi готують вiдповiлнi ши'ганнrt
на засiданнrl колегii, не пiзнiше нiж за два тижня до початку року.
13.Щодатковi питання для розгляду на засiданнi колегiТ можуть бу'ги
включенi за рiшенням iT голови не пiзнiше нiж за десять днiв .llo черГоВоГо
засiдання. Позаплановi питання готуються в термiши, визначенi головоtо
районноi державноi адмiнiстрацii. Пiдготовка розгорнутого плану i MaTepia.lriB
на засiдання колегii готуються в стислi термiни.
14.

Вiддiл дiловодста i контролю апарату раЙонноi

.цержавirсiТ

адмiнiстрацii не пiзнiше нiж за 30 днiв до чергового засiдання колегii гoTyc
доповiднУ запискУ за пiдписоМ керiвника апарату районrrоТ державtIоТ
адмiнiстрацiТ з перелiком питань для розгляду I{a засiланtti колеr'ii. За
результатами розгляду пропозицiй голова районноi держаI]ЕlоТ адмirIiстраrliТ
визначае д€}ту, час, мiсце проведення та порядок денний засiдання колеt,ii.
15.Щля пiдготовки матерiалiв з окремих питань, якi BHecerri ло проекту
порядку денного засiдання колегiI, вiддiл дiловодства i коtlтролtо аПара'гУ
районноi державноi адмiнiстрацii розробляе розгорнутий пJIан пiДго'говки
питань для розгляду на засiданнi колегii. РозгорнутиЙ план пiдготовки пита}Iь
для розгляду на засiданнi колегiI попередньо погоджуеться з керiВНИКОМ
апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ, пiсля чого затверllжус,l,ься I,оловоIо
районноi державноТ адмiнiстрацiТ. Затверджений розгорнутий плаtl пiдгоr,овки
питань для розгляду на засiданнi колегii в стислi термiни /IовоllитЬся l{ti
виконавцiв вiддiлом дiловодста i конторолtо апарату районноi державtrоТ
адмiнiстрацii.

Перший заступник, заступник голови районноТ державIlоТ
адмiнiстрацii та керiвник апарату районноТ державноi адмiнiс'граrtiТ,
16.

вiдuовiдальнi за пiдготовку питаFIь на засiданFIя колегiТ, протягом тижня, гriсля
затвердЖеннЯ розгорнУтогО планУ пiдготовки питань лля розгляду на засiданt,lя
колегii визначаЮть cTpyкTypHi пiдРоздiлИ районноi державноi адмiнiстраuiТ та if
апарату, якi вiдповiдають за пiдготовку матерiалiв на засiдання колегiт.
визначають доповiдачiв з питань порядку денного засiдання колегtt.
17. Керiвники структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмirIiстраrtiТ
та if апарату, якi вiдповiдають за пiдготовку матерiалiв на засiдання колегiТ,

узгоджують та координуютъ роботу iнших структурних пiдрсlздiлiв, заJIучаIO'гь
Тх до роботи з пiдготовки необхiдних матерiалiв.
18.Пiдготовка проекту порядку денного засiдання колегiТ, зt,illt,Iо iз
затвердженим планом засiдань колегii на piK i з ypaxyBaHHrIM ВнесеIIих
пропозицiй здiйснюеться вiддiлом дiловодства i контролю апаратУ раЙОННОТ
державноi адмiнiстрацii, який за пiдписом керiвника апара'гу раЙоНrrОТ
державноi адмiнiстрацiТ не пiзнiше нiж за 5 днiв (позапланового - за 2 ДПi) .'to
засiдання колегii подаеться для погодження головi райоrrноТ дерrкавrtоТ
адмiнiстрацii. У проектi порядку денного зазначаеться доповiдач з кожIIоl,о
питання.

19.Управлiннями, вiддiлами

та iншими

структурними

пi.l_цроз.цi.гrами

районноi державноi адмiнiстрацiТ та iT апарату, вiдповiдальними за пiдготоВКУ
питанъ для розгляду на засiданнi колегii , подаIо,tься матерiаrrи (okpeMcl з
кожногО питання) череЗ вiддiЛ дiловодства i контролtо апарату райоt-rrrоi
державноi адмiнiстрацiТ, а саме:
вк?з}с,I,ьUя
якомч вкilз}с,rься
колегiТ, у якому
засlдання колег11,
порядкУ денного
проекТ порядку
l) проект
1)
денногО засlдання
доповiдач та особи, якi браТимутЬ участь в обговореннi питанIIя (вiзуе,гься
виконавцем i першим заступником ,заступником голови районноi державноl
адмiнiстрацiI; керiвником апарату районноТ державноТ адмiн iстрацiT;
2) довiдка з викjIаденням обrрунтованих висновкiв i прошозиrtiЙ
(вiзуетьСя виконавцеМ i першиМ заступником, заступником голови райоrlrrоТ
державноi адмiнiстрацii,керiвником апарату районноi державноi адмiнiс'гРаlriТ);
3) проект рiшення колегiт (вiзуеться виконавцем, I"Iачаль[Iиком Bi.,Lrti;rу
дiловодства i контролю апаратУ районноТ державноi адмiнiс,граIдiТ, t,оJlоI]IIиNl
спецiалiстом,юрисконсультоМ вiддiлУ управлiння персоIIаJIом 1,а IоридичttсlТ

роботи апарату районноi державноi адмiнiстрацiт, першим заступникоNI,
заступником голови районнот державноi адмiнiстрачiт , керiвником апарату
районноТ державноi адмiнiстрацiТ);

4) проект

розпорядження голови районноi державноТ алмiнiС'ГРаrlii
(вiзуеться виконавцем, нач€шьником вiддiлу дiловодства i контроЛIо аlIара'гУ
районноi державнОi адмiнiстрацiТ, головним спецiалiстом,IорисконсуJIь,I,ом
вiддiлу управлiння персоналом та юридичноI роботи апаратУ paЙotlrloT
державноi адмiнiстрацii, першим заступником,заступником голови раЙонrlоТ

,

керiвником. апарату районrrоi

державt,rоТ

5) список осiб, вiдповiдно до визначених категорiй

учасI,tикiв,

державноi адмiнiстрацii
адмiнiстрацii);

запрошених на засiдання колегiт (вiзуеться виконавцем i перrпим зас,гуIIIIиком.
заступником голови районноi державнот адмiнiстрацii , керiвником апара,1),
районноi державноi адмiнiстрацiТ);
6) список запрошених осiб, якi виявили бажання брати учас'[ь i]

обговореннi питань порядку денного засiдання колегiТ,iз зазнаЧеIIняМ
прiзвищ,iмен та по батьковi,мiсця роботи та займаних посад;

Тх

7) при потребi - довiдковi матерiали фозрахунки, статис]ичнi

ма,гсрiа.ltлt"

звiти, дiаграми, таблицi тощо( вiзуються викоцавI{ем i lte;ltttиM
заступником,заступником голови районноi державЕоi адмirriстраrцiТ,

керiвником апарату районноТ державноТ адмiнiстрацii.
20. Вiдповiдальнiсть за сво€часну та якiсну пiддготовку ма,герiаlriI] Iiесу,гь
перший заступник,заступник голови районноТ державrrоI адмir.riс,грашiТ,керiвник
апарату районноi державноi адмiнiстрацii, керiвники структурних пiдроздiлiв
районноТ державноi адмiнiстрацii та iT апарату , якi готуIоть питанIIя на розI)Iя.II
колегii.
21. Особи, вiдповiдальнi за пiдготовку та подання матерiалiв lIa засiданшя
колегii, не пiзнiше нiж за 7 днiв до чергового засiдання, надають матерiали ло
контролю апарату райоrrноТ держаI]ноi адмiнiс,граrtiТ
вiддiлу дiловодства
вiдповiдно до пункту 19 цього Положення. Вiддi.lr дiловодства i KoI{TpoJIIo
апарату районноi державноi адмiнiстрацiI контролю€ своечаснiстr, по/lаIrI{я
матерiалiв, перевiряс правильнiсть Тх оформлення. Не пiзнiш як за /(ва дlli ,цо
засiдання колегii Bci документи подаються головi райоrrноТ дсржавlrоТ
адмiнiстрацii через керiвника апарату районноi державrrоТ адмiнiстрацii .
22.Членам колегii матерi€}ли надаються не пiзнiше нiж за три дlli ло
засiдання , а в разi проведення позачергового засiдання * не шiзлtiше нiж за
один день до засiдання.
23.Повiдомлення членiв колегii, голiв сiльських рад, шро дату, час,
мiсце проведення, порядок денний засiдання колегii та ресс,грацiя llИх
запрошених здiйснюсться вiддiлом дiловодства i контролIо апарату райоrlrrоТ
державноi адмiнiстрацii.
Повiдомлення iнших учасникiв засiдання про дату,час,мiсце IIроведення.
порядок денний засiдання колегii та реестрацiя цих запрошених здiйсrrlоеться
структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацii ,га iT апарату,
вiдповiдальними за пiдготовку питань порядку деIIного засiдання колегiТ
CTpyKTypHi пiдроздiли районноi державноТ адмiнiстрацii ,га iT аIIара,гу,
вiдповiдальнi за пiдготовку питань порядку денного засiдаt{ня коJIегiТ, за п'я,I,1,
днiв до засiдання колегiТ надають до вiддiлу лiловодства i коt-t,грсl;Ilо аllара,г\'
районноi державноТ адмiнiстрацiТ в друкованому та eJIeKTpotII{oMy виг.itltлi
погодженi у першого заступника ,заступника голови райогtноi дсрх<авttоi
адмiнiстрацii ,керiвника апарату районноi' державноi адцмiнiсrрацiТ сшиски
запрошених на засiдання колегii районноТ державнЬТ а.цмirriстраuiТ iз
з€вначенням таких даних про запрошених: прiзвище, iм'я та по багькоtзi, rrоса/{а,
число,мiсяць, piK народження,номера службових та мобiльного те;tефоrriв,
Керiвники структурних гriдроздiлiв районноi державноТ адмiнiс,граriiТ та ii
апарату несуть вlдповlдаJIьнlсть за своечаснiсть подання MaTepiarriB ,l,a
правильнiсть iх оформлення.

i

V. Порядок проведення засiдапtIя колегii
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разi його вiдсутлtостi - гtершtий
заступник голови районноi державноi адмiнiстрацii, а у разi вiдсУтноС'гi
останнього - заступник голови районноТ державноi адмirriстрацii, на якоГО
покладено виконання функцiй i повноважень голови районноТ державttоТ
24. Засiдання колегii веде iT голова.

У

адмiнiстрацii.
25. Засiдання колегii с легiтимним, якщо в ньому бере учас,гI) [Ie MeHlIle
нiж двi третини вiд загшlьноi кiлькостi членiв колегii.
26. Члени колегii беруть r{асть у засiданнях колегii особисто. У разi ко:rИ
член колегii не може бути присутнiм на засiданнi, BiH мае llpaBo IIоперс/цIIЬО
подати головi колегiI вiдповiднi пропозицiТ з питаIIь lrоря/{ку /{еIIнОГО В
письмовiй формi та iнформувати керiвника апараlу paйotrttoT держаtзНОТ
адмiнiстрацii.
27. Порядок денний засiдання та рiшення колегiТ затI}ердц}куIоться
членами колегii шляхом голосування.
28. Члени колегiТ, якi берутъ rIасть у засiданнi, ресструIоться. ()ссlби,
запрошенi на засiдання колегii для розгляду окремих питанЬ,МоЖУТЬ бУ'rИ
присутнiми пiд час розгляду iнших питань лише з дозволу голови колеГiТ.
29. Члени колегii та особи, запрошенi для участi в розглядi окреМИХ
питанъ, беруть rrасть в ix обговореннi, вносять гIропозицii, даIо,гь необхiлr-ri
пояснення.
з0. Головуючий на засiданнi колегii може прийняти рiuIенttя tlpo
закритий розгляд питань порядку денного. Пiд час закритих засiлаtlь kclltcгiT
(закритого обговорення окремих питань) пiдготовка MaTepia,lliB, оформ.ltеrrttя
рiшень, що приймаються, здiйснюеться вiдповiдно до законодаI]ства.
3 1. Рiшення колегiI приймаються з кожного питання l1орядку }(еIIноГо
вiдкритим голосуванням бiльшiстIо голосiв присутнiх на засiданнi ч.rtеtIitз
колегii. За рiшенням головуючого може застосовуватися процедура т,aeмtlot,o
голосування. Щумка вiдсутнъого члена колегii з питань поря/{ку IцеI{FIого
засiдання, подана в письмовiй формi, розгпядаеться на засiданrri колеr,ii i
враховуеться пiд час голосування. У разi рiвного розподiлу го;rосiв голос
головуючого е вирiшалъним.
З2.
разi проведення спiлъних засiдань колегiТ райоrrноТ державttОТ
адмiнiстрацii та iнших органiв виконавчоi влади приймаrоться спiльнi рiшеIrня.
3З. Голова колегii приймае ,рiшення щодо присутl,rостi в за;ri пilt час
засiдання колегii представникiв засобiв масовоi iнформачiт та проведеIIII;I
вiдео-, фотозйомки i аулiозапису.
34. ПiслЯ засiданнЯ колегii структуРний пiдроздiл райоttIrоТ дсржавrtоТ
адмiнiстрацii, iнший орган виконавчоi влади, вiдповiдальний за rtiдго,гсlвк,v
питань, доопрацьовус протягом двох днiв (якщо головоIо колегii не BcTaiIoI]JIeHo
iншиЙ TepMiH) проекТ рiшеннЯ колегii, з урахуваIrням заува}кень i гlроrrозицiй,
висJIовлених uiд час обговорення питань порядку деI{I{ого, погод{жуе iз tlерtttим

У

заступником,заступником голови районноi державнот алмirriстрачiт

)
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керiвником апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ , началыIиком вiдtдiл},
дiловодства i контролю апарату районноi державноТ адмiлriстрацii,головIlим
спецiалiстом,юрисконсультом вiддiлу управлiння IIepcoFIaJloM та кrри7lичItоТ
роботи апарату районноi державноТ адмiнiстрацii i через вiltдi.lr дiлоtlоt{с,гва i
контролю апарату районноТ державноi адмiнiстрацii подае IIа розглял го"rtовi
колегii. Контроль за своечасним доопрацюванням проекту рiпtелtt,tя KolteгiT
здiйснюе вiддiл дiловодства i контролIо апарату районrlоi дсржавtlоi
адмiнiстрацii
35. Рiшення колегiТ оформляються протоколами, якi скла/]аIо,гьсrI
вiддiлом дiловодства i контролю апарату районноi державIIоi алмiiлiстраrдii ,

вiзуються керiвником апарату районноi державноi адмiнiстраrдii

та
працiвником, який веде протокол i пiдписую€ться головуIочим IIа засiдаlrrri.У
протоколах ук€вуеться його номер, дата, час провелення засiдаlrttяt, гtрiзвишtа,
iнiцiали, посади присутнiх членiв колегiI та запрошених,перелiк гlи,гаIIь, якi
розгляд€Lлися, хто доповiдав i брав участь в обговореннi,змiс,г pilttettb, шiлсуtчtки

голосування

з кожного питання. Рiшення спiльних засiдаtrь

Ko.itet'iT

оформляються протоколами, якi пiдписуються головами вiлповi/trлих колеt,iй
органiв виконавчоi влади, вiзуються керiвником allapaTy райоIrrlоi державttоТ
адмiнiстрацii та працiвником, який веде протокол. РiшенIrя колегii можу,гь бу,ги
реалiзованi шляхом видання розпоряджень голови районrrоТ ;tepжaBtroT
адмiнiстрацii. Рiшення колегii з процедурних i контрольних питань вI{ося,гься
до протоколу засiдання ( без видання розпорядження).
З6. Рiшення колегii, розпорядження голови районrrоТ лержавноТ
адмiнiстрацiТ, виданi за пiдсумками rr засiдань, доводяться вiддiлом дiлово/{ства
контролю апарату районноi державноТ адмiнiстрацii /Jo членiв колсгiI,
управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв райоlrноТ /-(ержавrrоТ
адмiнiстрацii, iнших органiв виконавчоi влади, пiдприемс,t,в, ycTalIoB 1,i1

i

органiзацiй, що наJIежать до сфери управлiння районлrоТ дсрrкавttоТ
адмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування, а такоя( керiвrlикiв
пiдприсмств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми влас}{остi, у час,гиrti,

що Тх стосуеться, за розрахунками розсилки, наданими виконавцями.
37. Матерiали засiдань колегii зберiгаються l] установленому поряitку в
вiддiлi дiловодства i контролю апарату районноi державrIоТ адмirriстрацiТ,

38. Вiддiл

дiловодства

i

контролю апарату районноi

дерrкавttоТ

адмiнiстрацii надае методичну допомоry вiдгrовiдальним за пiдго,говку засiдань
колегii. Керiвник апарату районноi державноi адмiнiстрацii, у разi лtеобхiдлIсlстi.
мае право до цiеi роботи з€tлучати iншi cTpyKTypHi пiдроздiли апара,[у районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ.

VI.

Коrrтроль за виконанням рiшепь колеl,ii

З9. Контроль за виконанням рiшень колегii здiйсlttоtоть ltерrший
заступник, заступник голови районноi державноi адмiнiстраrliТ , керiвlrик

1,2

апарату та вlддlл дlловодства 1 контролIо апарату районrrоi державltоi

адмiнiстрацii.

40. Колегiя розглядас на cBoik засiданнях стан виконацня прийня,t,их

IIeIo

рiшень.

Керiвник апарату
районноI державноi адмitriстрацii
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