БАРв!нк1вськА РАйоннА дшР)1{АвнА Адти!н|стРАц1я
хАРк!всько[ оБлАст!
РозпоРяд}кшння
,4/йа

Барв|нкове

|1ро колег!по районно[
адм!н!страц1[

дерэпсавно!

3|дпов|дно до ст. 39 3акону 9кра!ни к|[ро м1сцев| державн|
адм|н|сщац||>>, 3агального полот{ення про колег|то ценщального органу
виконавчо| влади 1 м|сцево] державно] адм|н|ощац|[, затвердженого
постановото 1{аб|нету Р1|н|стр|в }кра!ни в1д 02.10.03 }ф \569 (|з зм|нами),
розпорядження голови районно| державно| адм!н|страц!| в!д

.0з.2012 }'|д 112
"|1р' затвердження регламенту районно| державно| адм|н|сщац|!"',
врахову[очи зм|ни персон€шьного ск.,1аду кер|вництва районно| державно|
адм!н!страц|[ та територ|,шьних орган|в виконавчо| влади району, з меток)
ефективн|цтого зд|йснення основних напрямк|в д|яльност| районно| державно!
адм|н|ощац|!, п|дготовки | прийняття оптим€ш1ьних р|тшень голови районно|
державно| адм]н]страц|| з найважлив|тпих напрямк1в !] д|яльност|:

1.

3атвердити персон€}льний

адм|н|страц1| (додаеться).

01

склад колег|| районно|

державно[

2. 3атвердити |[оло>кення про колег|то районно| дерэкавно| адм1н1сщац||
(додасться).

3. Бважати таким' що

втратило чинн|сть, розпорядження голови

районно| державно| адм|н!страц|| в1д 18.07.2011 ]ф 193 "|{ро колег!то районно[
державно] адм|н|страц||''.

4. (онщоль за

виконанням розпорядження пок]1асти
апарату районно| дерхсавно? адм1н|страц1| 1!егурову н. с.

[1ерппий
райоплпло[

на

кер|вника

засцпник голови
дер}кавно! адм1н1страц1!

Б.[..{,ковенко

3АтввРджвно
Розпоряд)|(ення голови
районно| дер)|(авно| адм|н|сщац|!
.2./ цсцо//э- д/а}/?с// гу6"|а

склАд

колег|! районно| дер)кавно[ адм!н!страц1!
1. Бовдуй 1ван |{ещовин' голова районно| дер)кавнот адм|н|страц1|, голова
колег11

2. 1!олок Балентина €емен!вна, голова районно| Ради (за згодого)
-). .8,ковенко Б!та-гл|й ,{мищовин, пертпий заступник голови раионно1
^'

державно! адм1н|страц|!, засцпник голови колег!|

4.

[|[аповалов 3олодимир Анатол|йович' заступник голови
державно1 адм1н1страц11

5. 1{ал1н!н Флег €ерг|йовин,
адм1н|страц||

районно[

3аступник голови раионно1 державно1

6. !.{ецрова Ёатал!я €вген1!вна, кер!вник апарату районно| державнот
адм1н1сщац11

7. [оля Анатол|й €вгенович,
тостиц!] (за згодото)

прокурор Барв|нк|вського району' радник

8. }{адан Болодимир {кович' голова районно| орган|зац|| ветеран!в в!йни
9.

прац! (за згодото)
1(оптева Ёатагл|я

Флександр!вна,

нач€шьник

в!дд!лу

|

осв!ти

райдержадм|н|сщац|[
10.(уронк|н Флександр.}1еон|дович, директор тов АФ ''.||ан'' (за згодото)
1 1..}1ебединсъкий |(остянтин |{ещович' уповнова}(ений 1зтомоького мРв
}правл|ння €Б} (за згодото)
12.|1аг да Б 1ктор |ригоровин, м|ський голова
13.}м1акаровська .|1тобов Болодимир|вна, нач€1льник управл!ння
ооц|ального захисту населення районно| державно| адм1н!сщац!|
14.Рой [еннад|й Анатол|йович' нач€шьник управл|ння ащопромислового
розвитку раионно1 державно1 адм1н1страц11
15.{,оменко 1етяна Флександр!вна, зав|дуван сектору економ!ки районно[
державно1 адм1н1страц11

16.9щно |у1икола Басильовин,

нач€!.пьник районного ф!нансового
управл|ння районно| державно| адм|н|сщац||
17.}Фр|н Бадим Басильович'нача]|ьник Рв гу мвс }кра!ни в [арк!вськ|й
област| (за згодото)

3аступник голови районно

дер}кавно[ адм!н1страц!|

Б.А.[11аповалов

з

3АтввРджвно
Розпоряд)кення

голови
дерх(авно| адм|н|сщац1[

районно!

поло}кшння

цро колег!го районно[ дерэ!€вно[

1.

{е

адм1н!страц![

[. 3агальн! полоэпсення
|{оло>кення визначае заг€}льн| засади утворення | д|яльност| колег!]

2. 1{олег|я районно| дер>кавно! адм|н|сщац|] (дал1 - колег|я) с пост|йним
консультативно_дорадчим органом 1 утвортоеться для п|дготовки рекомендац|й
щодо виконання районното державно1о адм|н|сщац|его сво]х завдань,
погодженого розгляду та вир1тшення питань' що н€}лежать до !] компетенц1|, та
д]!я колективного [ в!льного обговорення найва>клив|тших напрям1в !'
д1яльност1.

3.

у

сво!й робот| колег|я районно! державно| адм|н|сщац|| керусться
1(онстицц|ето та законами }кры[ни, актами |!резидента 9кра|ни, |(аб!нец

й1н1сщ1в }кра!ни, |нтших ценщ€шьних

орган|в виконавчот влади'

розпорядженнями гол|в обласно] та районно| державних адм|н|сщац|й та цим
|1оложенням.
4. Р|гпення про утворення а6о л|кв|дац|}о колег!| районно| дерэкавно|
адм1н1сщац11 приимаеться головок) раионно1 державно1 адм1н1сщац11.
5. 1{оординац|то роботи щодо п!дготовки зас!дань колег![ зд!йснгое
кер1вник апарату раионно1 державно1 адм1н1страц11.

||. Функц![ колег![
6. 1{олег|я районно| державно? адм|н|сщац1|:
1) обговор}ое | приймас р|тшення щодо перспектив
напрям|в д|яльност| районно| державно] адм|н|сщац|!;

[

найважлив!тцих

2) розглядае пропозиц|| щодо: забезпечення ефективно| сп!впрац| з
органами виконавчо| влади вищого р!вня, !х територ|а_ггьними органаму! та
органами м|сцевого самоврядуван}!'{; роз1ширення оп|вроб|тництва у

в|дпов1дних сферах д|яльност|; формування та реал|зац|| в район! державно!
пол]тики у в|дпов|дних сферах д|яльност|;
3) обговор}ое прогно3и ! прощами соц!алльно-економ!чного розвитку та
бюджету району, рег|ональн| та районн| прощами' визначае 1]1пяхи ]х
реал1зац11;

4)

розглядае питання про стан дощимання ф|нансово?, бтоджетно|
дисципл|ни, збереження та використання державного майна, зд!йснентля
внутр|тшнього ф|нансового конщол1о та усунення виявлених недол1к!в;

5) розробляс

пропозиц|т щодо вдоскон€}лення д|яльност| районно|
державно| адм!н|страц|[, п1дприемств, установ та орган|зац!й, що н€}лех{ать до

сфери управл|ння районно[ дерх<авно| адм!н|страц!!;
6) анал|зуе роботу з виконання акт]в |!резидента }кра!ни, 9ряду та
|нтпих центр€}льних орган|в виконавчо| влади' розпорядх{ень гол1в обласно? та
раионно1 дерх{авних адм1н1страц1и ;
7) анал|зуе стан роботи районно| дерх(авно| адм!н|сщац|| з питань
забезпечення прав | свобод лтодини та щомадянина;
8) розглядае результати роботи районно| дер)кавно| адм|н|страц||,
п|дприемств, установ та орган!зац|й, що н€ш1е)!(ать до сфери !! управл|ння,
орган!в м1сцевого самоврядування
питань виконання делегованих
повнова)|(ень), а також |нш:их п|дшрисмств' установ та орган|зац|й незалеэкно
в|д форми власност| | п|дпорядкування (у ме)ках компетенц|!), заслуховус
!нформац|го про роботу кер|вник1в цих орган|в;
9) анал|зус стан дощимання законодавства з питань державно[ служби'
орган|зац|йно|, кадрово! роботи та виконавсько| дисципл|ни;
10) розглядае питання в порядку контрол}о за виконанням приинятих

(з

р|тшень;

розглядас |нтп| питання' пов'язан| з реал|зац|ето завдань, пок.,1адених
'11)
на раионну дер}кавну адм1н1сщац1ю.
[[[. €клад

7.

колег|[

|{1льк|сний та персон€} 1ьний склад колег|| районно| державно|
адм|н!сщац|[ визначаеться голово}о районно| державно[ адм1н|сщац||.
8. Ао ск.]1аду колег!] районно| державно| адм!н!страц![ входять: голова
районно| державно! адм|н|страц|[ (голова колег|!), пер:ший засцпник 1
засцпники голови, кер!вник апарату, кер|вники управл!нь, в]дд!л1в та !нтших
струкцрних п|дрозд!л|в районно| державно| адм|н|сщац||; у раз! пощеби,
кер!вники територ|а-ггьних орган|в виконавчо| влади' посадов! особи орган1в
м1сцевого самоврядування (за згодого). [о ск.]1аду колег|| за пропозиц|ето
щомадських орган|зац|й, творчих сп|лок, п|дприсмств та |нтших орган|зац1й
можуть 6ути вклк)чен| !х представники.

9.

[9. Фрган1зац!я роботи колег1[
Фрган|зац|я роботи колег1: визначаеться Регламентом районно|

державно] адм|н!сщац!| та цим |[оложенням.
10. Фрган|зац!йното формото роботи колег|[ с зас|дання. ||ер|одичн1оть
проведення зас|дань колег[| визначаеться !] головохо. } раз| пощеби можуть
проводитися роз1ширен! та ви!зн! зас!дання колег!|.
11. Робота колег!! зд|йснтосться в!дпов|дно до затвердженого ]] головото
плану зас|дань ъ!а р!к,
якому з€шначаються питання' що необх!дно
розглянути' особи, в|дпов|дальн| за п|дготовку подання матер|агт1в на
зас|дання колег![, ор1ентовна дата проведення зас|дань колег!|. }правл1ння,
в!дд!ли та !нц:! структурн| п|дрозд|ли районно| державно? адм1н[сщац1! не
п!зн|ш:е н|ж за 40 дн1в до початку роц надають до орган|зац|йного сектоРу
апарату районно| державно| адм1н|сщац|] погоджен| з заоцпниками голови
районно| дер)кавно] адм|н!сщац1|, в|дпов|дно до розпод!лу обов'язк|в,

у

|

пропозиц|| до плану зас|дань на р|к. - Фрган|зац|йний сектор узаг€}пьн}ое
надан| пропозиц||, формуе план зас|дань на р|к, погодх(уе його з кер|вником
апарату районно| дер)!(авно| адм|н|сщац|| та не п1зн|тце н1ж за 10 дн|в до
початку року подае на затвердя{ення голов| районно| дерх<авно| адм|н|сщац|[.
|2. 3атверАх<ений план зас|дань колег!! доводиться до в|дома член|в
колег|[, кер|вник|в структурних п!дрозд|л|в районно! дерхсавно! адм|н|страц|[,
орган|в м|сцевого самоврядування, виконавц|в, як| готу[оть в|дпов|дн| питання
на зас|дання колег|!, не п|зн!гше н|>к за тих(день до початку року.
13. Аодатков[ питання для розг]ш[А} на зас!данн! колег|| можуть бути
вкл[очен| за р|тшенн'{м 'Ё голови не п|зн|тпе н|хс за десять дн|в до чергового
зас|дання. |[озапланов| питання готу[оться в терм|ни, визначен| головото
районно| дер)кавно| адм!н|страц||. |[|дготовка розгорнутого плану 1 матер|ал|в
на зас|дання колег!! готутоться в стисл| терм|ни.
14. Фрган|зац|йний сектор апарату районно| дер)кавно] адм|н|сщаш|| не
п[зн!тпе н|ж за 45 дн|в до чергового зас!дання колег!{ готуе пропозиц||

(порядок денний)

адм!н|страц||

з

за

п|дписом кер|вника а||аРыу районно| дерх<авно|
перел!ком питань д'1я розгляду на зас|данн| колег1|. 3а

результатами розгляду пропозиц1й голова районно| дерх(авно| адм|н|сщац1|
визначае Аы\, нас, м|сце проведення та погодя{уе порядок денний зас|дання
колег]!.
15.

з окремих питань, як| внесен! до проект
порядку денного зас|дання колег||, орган|зацтйний сектор апарату районно|
державно] адм!н|сщац1| розробляе розгорнутий план п1дготовки (не п|зн!ш:е
н|ж за 40 дн!в до зас|дання).|{глан п|дготовки попередньо погоджуеться з
кер1вником апарац районно| дер)кавно] адм|н|сщац|!, п!сля чого
затверджуеться голово!о районно| державно| адм|н|ощац1[. 3атверджений
план п1дготовки
п|дготовки питань на зас|дання
зас1дання колег11 в стисл1
стисл1 терм1ни
розгорнутии
розгорнутии план
доводиться до виконавц|в зага.гльним сектором а[1ар;;{ц районно[ державно[

{ля п|дготовки

матер!а-гл!в

адм1н1сщац11.

16. 3аступники голови районно[ державно[ адм!н|страц||, в!дпов!дальн!
за ш|дготовку питань на зас|дання колег||, протягом тижня, п|сля затвердження
розгорнутого плану п!дготовки зас|дання колег!|, визначають структурн1

п|дрозд[ли районно! державно| адм|н|сщац||, в1дпов|дно до розпод|лу
обов'язк|в, як| в!дпов|датоть за п|дготовку матер|ал|в на зас|дання колег||,

визнача[оть допов|дана з даного питання.
1 7. (ер|вники ощуктурних п1дрозд1л|в
районно? дер:кавно| адм|н1сщац||,
як1 в1дпов1дак)ть за п1дготовку матер1€ш1в на зас1данн,1 колег11' узгодщ/к)ть та
координутоть робоц !нтших сщуктурних п!дрозд!л|в, з€ш1уча!оть !х до роботи з
п|дготовки необх|дних матер!ал|в.

18. |||дготовка проекц порядку денного зас|дання колег!т' зг!дно 1з
затвердженим планом зас|дань ] з урахуванням внесених пропозиц|й,
зд1исн!осться орган1зац1иним сектором апарату раионно1 державно1
адм!н|сщац!|, який за п1дписом кер|вника апарац районно[ державно[
адм|н|страц!| не п|зн|гше н|ж за 10 дн|в (позапланового - за 5 дн|в) до зас|дання
подае його для погодження голов! районно| державно| адм|н|сщац||. 9 проект|
порядку денного з,вначаеться допов|дан з кожного питання.

6

19. 9правл|ннями, в|дд|лами та |нтцими структурними п|дрозд|лами
районно| дер>кавно| адм|н|сщац||, в|дпов!дальними за п|дготовку питань для
розг,шду на зас|данн| колег|!, податоться матер|али (окремо з ко}(ного
питання) через орган!зац|йний сектор апарату районно! дерх<авно|
адм|н1сщац||:

1) проект порядку денного зас|дання колег||,

у

якому

вк€вуеться
допов|дач та особи, як| брати1иуть у{асть в обговоренн| питанн'г (в|зуеться
виконавцем | заступником голови районно| дер)кавно| адм|н!страц|| в1дпов|дно
до розпод!лу обов'язк|в);
2) дов]дка вик.,1аденням общунтованих висновк|в пропозиц|й
(в!зусться виконавцем ! засцпником голови районно| дер)кавно| адм|н!страц||
в|дпов!дно до розпод!'у обов'язк|в);

з

3)

|

проект р|гшення колег|! (в|зуеться виконавцем' сщуктурними

п|дрозд1лами апарац районно! державно] адм|н|страц||: контрол}о' заг€}льним'
}оридичним
заступником голови районно| дерх(авно| адм|н1страц1|
в!дпов]дно до розпод|лу обов'язк|в);

та

4)

список ос|б, в!дпов1дно до визначених категор|й

унасник!в,
(в|зуеться
запро1шених на зас!дання колег||
виконавцем та заступником голови
районно| дер}1(авно| адм!н]сщац|| в1дпов|дно до розпод|лу обов'язк1в);
5) при пощеб| - дов|дков| матер|али (розрахунки' статистинн[ матер|а;ти,
зв1ти, д1ащами, таблиц1 тощо) в|зутоться виконавцем | заступником голови
районно[ державно| адм!н!сщац1[ в!дпов!дно до розпод|лу обов'язк|в.
20. 3|дпов|дальн|сть за своечасну та як|сну п1дготовку матер|ал|в несуть
засцпники голови районно| державно| адм|н!страц|] в|дпов]дно до розпод|.гу

обов'язк|в, кер|вники структурних п|дрозд|л|в районно! державно!
адм!н|страц]| та |нтцих орган|зац|й, як1 готу}оть питання на розг]ш1д колег!|.

2\. Фсоби,

в|дпов|дальн| за п1дготовку та поданн'т матер!ал!в на
зас|дання колег1|, не п|зн|тше н|ж за 7 дн|в до чергового зас|дання' надають
матер!али
орган1зац|йного сектору апарату районно! державно1
адм!н1ощац!| в|дпов|дно до пункту 19 цього |1оложення. Фрган|зац!йний
сектор аларату районно? державно[ адм|н]сщац|| конщол}ое своечасн!сть
подання матер|ал!в, перев|ряс правильн|сть !х оформлення. Ёе п|зн|тш як за два
дн! до зас|дання колег![ вс| документи пода}оться голов! районно[ державно|
адм|н|страц|| через кер1вника аларац районно! державно1 адм1н1сщац11

до

апарату.

22. т{ленам колег|[ матер|€}ли нада1оться не п!зн]тше н[ж за два дн[ до

зас!дання, а в раз! проведення позачергового зас1дан}ш{ _ не п1зн11ше н1ж за один
день до зас!дання.
€труктурн1 п |дроз д|ли районно| державн о] адм| н| сщац|?, в!дпов|да.гтьн|
за п|дготовку питань порядку денного' за п'ять дн|в до початку зас!дання

колег|] надатоть до орган!зац|йного сектору аларату районно{ державно[
адм|н|ощац!| в друкованому та електронному вигляд| погод)1(ен! у в|дпов|дних
засцпник|в голови районно? державно[ адм|н|сщац|] списки запро1шених на
зас!дання колег!] районно! державно| адм|н|страц|| |з з€вначенням таких
даних: пр|звище, |м'я та по батьков|, посада' службов| та моб|льн| телефони.
1{ер|вники структурних п|дрозд!л!в районно| державно| адм!н|сщац|| несуть

1

своечасн|сть подання матер|ал!в та правильн]сть !х

в1дпов1дальн1сть
оформлення.

9. !1орядок проведення зас!дацня колег|!
24.3ас|дання колег|| веде !1 голова. } раз| його в|дсутност| _ пертший
засцпник голови районно? дер)кавно| адм|н|сщац|!, а у раз! в!дсутност[
останнього _ один |з заступник|в голови районно| дер)кавно| адм|н|сщац1[, на
якого пок]тадено виконання функц!й 1 повнова)кень голови районно| дер>кавно|
адм|н|страц!|.
25.3ас|дання колег!| е лег|тимним, якщо в ньому бере участь не мен]це
н1ж дв1третини в1д заг€|"льно1 к1лькост1 член1в колег11.
26. {{лени колег|| беруть г{асть у зас!даннях колег1! особисто. 9 раз|
коли член колег|| не може бути присутн|м на зас|данн|, в|н мае шраво
попередньо подати голов! колег|| в|дпов1дн| пропозиц|] з питань порядку

денного

в

письмов|й форм| та !нформувати кер!вника апарату районно|

державно| адм|н|сщац||.

27. |{орядок денний зас1дання та р|тшення колег]]

3атверджу[отьоя

членами колег|] т]:ляхом голосування.
28. 9лени колег||, як| беруть участь у зас1данн|, рессщу1оться. Фсоби,
запро1шен! на зао!дання колег1| для ро3гляду ощемих питань'можуть бути
присутн|ми п|д час розгляду |нтших питань ли1ше з дозволу голови колег||.
29. 1лени колег][ та особи' запро1шен| для щаст! в розгляд| окремих
питань' беруть у{асть в |х обговоренн|, вносять пропозиц|!, датоть необх1дн|
пояонення.
30. [оловутоний на зас|данн| колег]] може лрпйъхятп р!тшення про
закритий ро3гляд питань порядку денного. |[!д час 3акритих зас1дань колег||
(закритого обговорення окремих питань) п|дготовка матер|ал|в, оформлення
р|гшень, що приймак)ться' зд1йснтосться в|дпов|дно до законодавства.
31. Р|тшення колег!| приймаються з кожного питання порядку денного
в!дщитим голосуванням б]льтц|стто голос|в присутн|х на зас]данн[ член!в
колег||. 3а р|тшенням голову}очого мо}ке застосовуватися процедура тасмного
голосування. [умка в|дсутнього члена колег1| з питань порядц денного
зас!дання' подана в письмов|й форм!, розглядасться на зас!данн! колег1] |
враховусться п|д час голосування. } раз| р|вного розпод|лу голос|в голос
головуючого е вир|тшальним.
32.
раз1 проведення сп|льних зас!дань колег!] районно[ державно|
адм1н1сщац11 та 1н1цих орган1в виконавчо[ влади приймаготься сп!льн|

9

р|ш:ення.

33. [олова колег![ приймас р|гшення щодо присутност| в зал1 п!д час
зао!дання колег!] представник|в засоб1в масово[ |нформац|] та проведення
звукозапису.
34. ||!сля зас|дання колег|| сщуктурний п|дрозд!л районно| державно[
адм|н|сщац||, |нтший орган виконавчо| влади, в|дпов|дальний за п!дготовку
питань' доопрацьовус протягом двох дн|в (якщо голово}о колег|| не
вотановлено |нтший терм!н) проект р!гшення колег!|, з урахуванням зауважень |
к1но_, в|део-, фотозйомки

1

8

пропозиц|й, висловлених п|д час обговорення питань порядку денного'

погод}(уе |з заступником голови районно? деря<авно? адм|н|сщац!| зг!дно з
розпод!лом обов'язк|в, сектором конщолк) та загапьним сектором апарату
районно| дер)кавно| адм|н|сщац|?, !оридичним в|дд|лом а|1арыц районно|
дерт<авно| адм|н!страц!] | через загальний сектор апарату районно? дерхсавно|
адм|н!страц|| подае на розг.]ш{д голов! колег!!. 1{онтроль за своечасним
доопрацк)ванням проекц р|тшення колег|| зд!йснтототь заступники голови
районно| державно! адм!н|сщац!| р€вом !з орган|зац|йним сектором ат|арыц
районно| дер}!(авно| адм|н|сщац||.

35. Р|тпення колег!| оформля}оться протоколами' як1 ск.]1адак)ться
орган|зац|йним сектором апарату районно| дер>кавно| адм|н|сщац|| та
п1дписутоться голову1очим на зас1данн|, в!з1поться кер!вником апарату
районно{ дерх{авно| адм]н|страц|| та прац!вником' який веде протокол. 9
протоколах указуеться його номер' А&[4, час проведення зас!дання, пр|звища,
|н|ц|али, посади присутн1х член|в колег|| та запро1шених,перел|к питань, як!
розг]1ядалися' хто допов]дав 1 брав участь в обговоренн|,зм!ст р!тшень,
п1дсумки голосування з кожного питання. Р1тшення сп|льних зас!дань колег]]
оформля}оться протоколами' як| п|дписутоться головами в|дпов!дних колег|й
орган1в виконавчо! влади, в|зутоться кер|вником апарату районно] державно|
адм|н|сщац|| та прац|вником' який веде протокол. Р|тшення колег!] можуть
6ути реал|зован| тшляхом видання розпоряд}кень голови районно! дер>кавно[
адм|н|сщац![. Р|тшення колег|! з |нформативних | контрольних питань
вносяться до протоколу зас|дання без видання розпорядження.

з6.

Р|тцення колег||, Розпорядження голови районно| державно!

адм|н!страц||, видан! за п!дсумками !] зао!дань, доводятьоя заг€шьним в|дд1лом
апарату районно! дер)кавно| адм|н|сщац1| до член|в колег||, управл!нь, в|дд|п[в
та !нтших структурних п|дрозд|л!в районно| державно] адм!н!ощаш||, [нгпих
орган|в виконавчо| влади, п|дприемств' установ та орган|зац|й, що напе}1(ать
до сфери управл|ння районно| державно| адм!н|ощац|], орган!в м!сцевого
самоврядування' а також кер|вник1в п!дприсмств, установ та орган|зац1й
нез{}лех(но в1д форми власност|,у яастин!, що !х стосуеться,за ро3рахунками
розсилки' наданими виконавцями.

37. ]у1атер|али зас!дань колег!| збер|гшоться в установленому порядку в
заг{шьному сектор[ апарату районно! дерх<авно| адм|н|сщац|!.

38. 3ага-пьний та орган|зац|йний сектори апарату районно| державно|
адм|н|сщац|| нада}оть методичну допомоц в|дпов1дальним за п!дготовч

зас|дань колег![. |{ер|вник апарату районно| державно| адм1н!сщац!|, у Раз|
необх1дност1, мас право до ц|с| роботи з(шу{ати |нтш| п!дрозд!ли апарац
районно| державно! адм!н1сщац![.
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\/|. !{онтроль 3а вико!!анням р1пшень колег|[

з9. |(онтроль за виконанням

р!тшень колег!| зд!йснгототь заступники
голови районно| державно| адм|н|сщац|| в1дпов|дно до розпод1лу обов'язк!в та
с ектор контролк) а[1ар ату районно| дер)кавно| адм|н! сщац|!.
40. |(олег|я розглядаена сво!} зао|даннях стан виконанняприйнятих не!о
р|тпень.

3аступник голови районно;
дер?|(авно[ адм!н1страц![
4\19з
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