но1 державноl
-_l

М.Л. IjcKrccp
20 tч

р.

пЕрЕлIк

Питань для розгляду на спiльних засiданнях колегii раЙонноТ державноi адмiнiстраlцii
та зборiв hдмiнiстративно - господарського активу району у 2015 роцi
Л9Jъ

пlп

l.

назва питання

Про пiдсумки

Форма розгляду
питання

Мiсяць

Готують матерiа-rtи

l}i7lt ltltrilt,itltt,tlttii tit
lliJtl tl ltlttlry lllI lilllllя

проведецня
засiдання

Спiльнi засiдання колегii раЙонноТ державноТ адмiнiстрацiТ
та зборiв адмiнiсI ративно - господарського активy районy

соцiально-економiчного плановии
розвитку раЙону за2014 piK та завдання на розгляд
20l5 piK

лютии

сектор економiки
раЙдержадмiнiстра
цiт

XtlMclltcrl'l

clcttllttM ilcll
1rlt

2.

Про пiдсумки виконання бюджету району плановий
за2074 piK та ocHoBHi завдання на 2015 piK

розгляд

,( ).

,lrtlti/lyttlt, l ccl( l ()])у
ii7lclulcir,,tM

irl

it, t 1llt

]l l\| l l l

l(, l I til

ltiT

лютии

раЙонне фiнансоllс
управлiння
раЙдержадмiнiс,l,рtr
цiт

t

lyx tttl M,l l,

llillll1.1l1,1|1llt

1litiirlllll(}l

()

tIli r rlrr l(,()ll()l (t

ylll)illl rtitlttlt
1lltii,tlt,lr,l*rl
rtir'

N,,Ni,

l

lllll

з.

4.

5.

lазва питання

Ф_орма розгляду

питання

ll1lo хiд

впровадження на територii плановий
Iiарвiнкiвського району адмiнiстративних розгляд
послуг, затверджених розпорядженням
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16.05.2014
JФ , 52З-р <Щеякi питання надання

адмlнlстративних
гIослуг
органlв
виконавчоi влади через центри надання
адмiнiстративних послуг, утворених
райоцними державними адмiнiстрацiями
та виконавчими комiтётами мiсъких Dад>
Про стан дотримання законодавства в плановии
Барвiнкiвському районi, регламентуючого розгляд
захист прав i законних iHTepeciB дiтей
Про стан виконання Указу Президента
Украiни <Про часткову мобiлiзацiю> вiд
14.01 .2015 J\Ъ 15/2015 та забезпечення
приписки юнакiв 1998 року народження

у порядку
контролю

Мiсяць

Гоryють маlерizulи

вiдповiдальний за

проведення

пiдготовку питання

засiдання

лютии

-

надання Селiхов А.С.
центр
адмlнlстративних
адмiнiстратор
послуг
раЙдержадмiнiстра

цii

лютий

служба у справах
дiтей
райдержадмiнiстра

Жукова В.М. начальник служби
у справах дiтей
райдержадмiнiстра

сектор взаемод11 з
правоохоронними
органами,
оборонноi,
мобiлiзацiйноi та
режимно-секретноi
роботи апарату
райдержадмiнiстра

Курiлов В.М.
завiдувач сектору

цii

лю,гии

цii

цiт

-

взаемодiТ з

правоохоронними
органами,
оборонноi,
мобiлiзацiйноТ та
режимно секретноТ роб_оти

апарату
райдержадмiнiстра

назва питання

NчЛ,r

lll

Форма розгляду
питання

Мiсяць

Готуютд матерiали

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

проведеЕIUI

засiдання
ц11

6.

7.

8.

9.

Про стан органiзацiI пасажирських
перевезень на примiських автобусних
маршрутах заг€шьного користуваннi, що
Ее виходять за межi територii району

Про

у порядку
контролю

стан виконання розпорядження у порядку

голови раЙонноТ державноi адмiнiстрацii контролю
вiд 29.09.2014 J$ 200 оПро заходи з
питання соцiального захисту бездомних
громадян та осiб, звiльнених з мiсць
позбавлення волi в зимовий перiод 20|4-

20|5 ooKiB>>
Звiт сiльського голови про стан виконання
повноважень делегованих Барвiнкiвською
раЙонною державною адмiнiстрацiсю

лютии

лютии

вlддlл з питань
житлово комун€шьного
господарства,
цивiльного захисту,
мiстобудування та
архiтектури
раЙдержадмiнiстра

цii

управлiння
соцiального
захисту населення

Калiнiн о.С. заступник гоJIови
раЙдержадмiнiстра

цii

Калiнiн о.С. заступник голови
райдержадмiнiстра

раЙдержадмiнiстра

цii

Кобченко B.I сiльський голова
новомиколаiъськоi
сiльськоi ради
Сухар Д.С. керiвник апарату
райдержадмiнiстра

цii

у порядку
контролю

лютии

новомиколаiвська
сiльська рада

протокольн
ий розгляд

лютии

органlзацLинии
сектор апарату
райдержадмiнiстра
цiт

цii

4
NQNq

tl/п

10.

_

Назва питання

Форма розгляду
питанЕrI

Про пiдсумки проведення оп€lJIюв€lJIьного
сезону 2014-2015 poKiB та заходи щодо
пiдготовки господарсъкого комплексу та
об'ектiв соцiальноi сфери до стаJIого
функцiонування в осiнньо-зимовий перiод
20|5-2016 poKiB.

Мiсяць

Готують матерiали

цроведення

засiдання

пIIановии

KBiTeHb

розгляд

вlллlл з питань
житлово_
комун€tльного
господарства,
цивiльного з€lхисту,
мiстобудуванIuI та
архiтекryри

Калiнiн о.С.

-

заступник голови
райдержадмiнiстра

цii

раЙонноi державноi
11

Про проведення (омплексу весняно- плановии
польових робiт у сiльськогосподарських розгляд

адмiнiстрацii
KBiTeHb

пiдприемствах раЙону

управлlння
агропромислового

Рой Г.А. -

розвитку
райдержадмiнiстра

управлiння
агропромислового

цiт

12.

Пiдсумки роботи галузi тваринництва

за

20|4 piK. OcHoBHi завдання та перспективи
розвитку

плановий

квlтень

розгляд

роцi.

пIIановIй
розгляд

квlтень

розвитку
райдержадмiнiстра

цii

управлlння
агропромислового
розвитку
райдержадмiнiстра

цii
1з. Про заходи щодо запобiгання загибелi
людей на водних об'ектах району у 2О15

нач€Lпьник

вlддlл з питань
житлово *
комунапьного

Рой Г.А.

-

начzLпьник

управлiння
агропромислового
розвитку
райдержадмiнiстра

цii

Калiнiн о.С. заступник голови
райдержадмiнiсmа

J\Ъ]\9

п/п

_

Назва питання

Форма розгляду
питаннJl

Мiсяць

_

проведення
засiдацнrI

Готують матерiали

господарства та
цивiльного захисту
раЙдержадмiнiстра
|4. Звiт сiльського голови про стан виконання

повноважень делегованих Барвiнкiвською
районною державною адмiнiстрацiею

15.

Про стан роботи з кадрами, органiзацiю
розвитку персон€UIу'в мiсцевих органах
виконавчоi влади

16.

Про пiдготовку та проведення на територii
району у 2al5 роцi акцii "За чисте
довкiлля"

цii

у порядку
контролю

квlтень-

Гусарiвська
сiльська рада

протокольн

квlтень

сектор

иЙ розгляд

роботи

кадровоl
апарату

раЙдержадмiнiстра

протоколън
илi

KBiTeHb

розгляд

Вiдповiдальний за_
пiдготовку питання
ц11

Бацiй О.М. сiльський голова
Гусарiвськоi
сiльськоi ради
Полiщук О.П. завiдувач сектору
кадровот роботи

цii

апарату

Вiддiл з питань
житлово-

райдержадмiнiстра
цiт
Калiнiн о.С. заступник голови
райдержадмiнiстра

комун€шьного
господарства,
цивiльного з€lхисry,
мiстобудранIuI та
архiтекryри

цii

раЙонноi державноi
17.

Про стан додержання антикорупцiйного
законодавства державними службовцями

протокольний розгляд

квlтень

адмiнiстрацii
сектор взаемодii з
правоохоронними

-

Бац!й B.I.
головний спецiалiст

6
млъ

_

назва питання

пJп

Форма розгляду
питання

Мiсяць

Готують матерiали

пiдготовку питання

засiдання

та посадовими особами мiсцевого
самоврядування, втiлення вимог закону
<Про очищення влади) протягом 2014
року та I кварталу 2015 року

органами,
оборонноi,
мобiлiзацiйноТ та
режимно-секретноi
роботи апарату
раЙдержадмiнiстра

цii

18.

Про стан пiдготовки господарського
комплексу та об'сктiв соцizlльноi сфери до
сталого функцiонування в ociHHboзимовий перiод 201512016 poKiB

Вiдповiдальни_й за

проведеншl

плановии

липень

Вiддiл

з питань

житлово-

розгляд

КОМУН€LПЬНОГО

господарства,
цивiльного захисту,
мiстобудування та
архiтектури

19. Про формування мережi дошкiльних,
зага_гIьноосвiтнiх та позашкiльних
навчаIIьних закладiв на 20|5120|6
навч€Lпьний piK

розгляд

20. Про соцiальний захист громадян, якi
вимушено перемiщуються з окупованоi

у порядку
контролю

плановий

липень

раЙонноi державноТ
адмiнiстрацii
вiддiл освiти
райдержадмiнiстра

цii

липень

управлlння
соцiального

сектору взаемодii з
правоохоронними
органами,
обронноi,
мобiлiзацiйноi та
режимно секретноi роботи
апарату
раЙдержадмiнiстра
цiт

Калiнiн о.С.

-

заступник голови
райдержадмiнiстра
цiт

Коптева Н.о.нач€шьник вiддiлу
освiти
райдержадмiнiстра
цiт

Калiнiн о.С.

-

заступник голови

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

Мiсяць
tIроведеншl

засiдання

територ11 та зони проведення

антитерористичнот операцii

Звiт сiльського голови про стан виконання
повноважень дgJIегованих Барвiнкiвською
районною державною адмiнiстрацiею
22. Про

стан розробки (оновлення)

мiстобудiвноi документацii
Барвiнкiвського району Харкiвськоi
областi у I пiврiччi 2015 року.

2з, Ilptl c,l,alI робоr,и з коIIтролllIIими
/l()кумсI{,l,ами в районнiй державнiй
il21MillicтpaцiT у I пiврiччi 2015 року.

ВцiЪне засiданця

захисту населення

раЙдержадмiнiстра

раЙдержадмiнiстра
цiт

цiт

у порядку
контролю

липень

Беспалая Л.Л. сiльський голова

протоколъ
ний розгляд

липень

Iллiчiвськоi
сiльськоi
Калiнiн о.С. заступник голови
раидержадмlнlстра

Вiддiл з питань
житловокомунального
господарства,
цивiльного захисту,
мiстобулування та
архiтектури
районноi державноi
адмiнiстратtii

ний,

сектор контроJIю
апарату

розгляд

райдержадмiнiстра

протоколь-

липень

цii

колегii райопноi дерzкавноi адмiпiстрацii

цiт

Пащенко В.А. завiдувач сектору
контролю апарату

райдержадмiнiстра

та зборiв адмiнiстратпвно - господарського аrrгцву райоку (мечебилiвська сiльська рада, с. П4еlеQпдово
Калiнiн о.С. забезпечення безперебiйного

ЛЬNs

назва питання

питаннrI

п/п

25.

Форма розгляду

вiдповiдальций за
пiдготовку rrитання

Готують матерiали

Мiсяць
проведеншl

засiдання

транспорту пiд час снiгопадiв, снlгових
заметiв i ожеледицi в зимовиЙ перiод
20|5-20|6 poKiB.

розгляд

Про пiдсумки збирання урожаю paнHix
зернових кулътур 201'5 року та

плановий

формування структури посiвних площ на
20l б piK.

житловокомунальною
господарства,
цивiльного з€lхисту,
мiстобудуванIuI та
архiтектури
раЙонноi державноi
адмiнiстрацii
вересень

розгляд

управлlння
агропромислового
розвитку
райдержадмiнiстра

цii

заступник голови
раЙдержадмiнiстра

цii

Рой Г.А. начыIьник
управлiння
агроIIромислового
розвитку
райдержадмiнiстра

цii

26. l |ро c,I,alt lIi/(1,ol,oвKи гllлузi тваринництва
/l(),]им()l]оI,() IIсрiоду у,гримання худоби

плановии

вересень

розгляд

управлlння
агропромислового

Рой Г.А. начаJIьник

розвитку
райдержадмiнiстра

управлiння
агропромислового

цii

розвитку
райдержадмiнiстра

цii

27. Звiт сiл_ьського голови про стан виконання

повноважень делегованих Барвiнкiвською
районною державною адмiнiстрацiею

у порядку
контролю

вересень

Грушуваська
сlльська рада

-

Маслов 0.I.
сiльський голова
грушуваськоi

Форма рQзгляду
питання

назва питання

NsN9
ттJп

28. Звiт сiльського голови про стан виконання

у tIорядку
контролю

повноваженъ делегованих Барвiнкiвською
районною державною адмiнiстрацiсю
29. Про пiдryмки оздоровлення та вiдпочинку протоколъдiтей влiтку 2015 року та завдання на 20116 ний розгляд
piK

Готують матерiали_

Мiсяць

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

проведення
засiданrrя

вересень

MicbKa рада

вересень

сектор у справах
молодi та спорту
раЙдержадмiнiстра

цii

сlльсько1 ради
Бало о.о. мiський голова

Склярова Л.М. завiдувач сектору у
справах молодi та
спорту
райдержадмiнiстра

Спiльне засiдання колегii районноi державноi адмiнiстрацii
та зборiв адмiнiстративно - господарського активу району

з0. Про стан проведення розрахункiв за
()рсII/цу майlrових 1-а земельIJих часток
(l

rlrTll)

ci.,ll

l,c1,1(ol,ocl I()ларськими

ltii1llpиt,Mc,I,1tllMи рilй()llу у

плановий

листопад

розгляд

20l5 роцi

зl. llptl ,rпто.рд-*Бп" *^ny

*б

що плановий
роl(омендованi для участi у конкурсному розгляд
вiдборi до НацiональноТ академii
державного управлiння при Президентовi
УкраiЪи на навчання в 20|6 роцi

листопад

цii

управлlння
агропромислового

Рой Г.А. начаJIьник

розвитку
райдержадмiнiстра

управлiння
агроilромислового

цiт

розвитку
райдержадмiнiстра

сектор

цii

-

кадровоi Полiщук О.П.
апарату завiдувач сектору
роботи
кадровоi роботи
райдержадмiнiстраапарату
цii

райдержадмiнiстра

цii

l0
_

J\г9J\Ь

п/п

Назва питаннrI

з2. Звiт сiльського голови про стан виконання
tIовноважень делегованих Барвiнкiвською
районною державною адмiнiстрацiею
a^|

JJ.

Формарозгляду

Мiсяць

питання

проведення

Готують матерiащи

Вiдповiдальний за
пiдготовку питання

засiдання

у порядку
контролю

листопад

Гаврилiвська
сiльська рада

Звiт сiлъського голови про стан виконання- У ГIОРЯДКУ
повноважень делегованих Барвiнкiвською контролю
районною державною адмiнiстрацiею

листопад

Великокомишувась
ка сiльська рада

листопад

сектор у справах
молодi та спорту

з4. Стан розвитку фiзичноi культури i спорту
у Барвiнкiвському раЙонi та перспективи
подальшого розвитку сфери.

протокольниЙ розгляд

раЙдержадмiнiстра

цii

Потапенко T.l. сiльський голова
ГаврилiвськоТ
сiльськоi ради
MyxiH А.А.. сiльський голова
Великокомишувась
koi сiльськоi ради
Склярова Л.М. завiдувач сектору у
справах молодi та
спорту
райдержадмiнiстра

цii

Itcpi lrll

и

к il IIilpa,tу районноi

/lc p)l(:l l}lIoT altM i ll icTpa цiТ
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