УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
іжн Ь>

№

Про план роботи колегії
Запорізької райдержадміністрації
на III квартал 2018 року

Керуючись статтею 6, статтею 11 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”:
1. Затвердити план роботи колегії Запорізької райдержадміністрації на III
кварт ajT 2018 року ( додається ).
2. Керівникам відділів апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації забезпечити виконання плану роботи колегії Запорізької
райдержадміністрації, особам, відповідальним за підготовку запланованих
питань, надавати матеріали доповіді для виступу на засіданні колегії у терміни,
визначені планами підготовки колегії.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Макущенко В.О.

Голова Запорізь|бї
раидержадміністращі.е:

А.Г. Васюк

Затверджено:
розпорядження голови райдержадміністрації
ІЦЧ _

ПЛАН РОБОТИ
колегії Запорізької районної державної адміністрації
на ПІ квартал 2018 року
№
з/п

1

2

3

Відповідальні за
Термін
підготовку
проведення
І. Перелік питань, які будуть розглянуті на засіданні
колегії райдержадміністрації
Баранник М.О.
Борисенко А.Г.
Про підсумки виконання основних показників
Круподера Т.В.
програми
соціально-економічного,
культурного
Тютюма В.О.
25.07.2018
розвитку та бюджету району січень - червень 2018
Головченко Г.М.
року
Галіна 0 .0 .
Яковлева О.В.
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 1
Гребенюк Т.В.
півріччя 2018 року. Звіти керівників структурних
Борисенко А.Г.
підрозділів:
управління
фінансів
Панічук Л.В.
25.07.2018
райдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту
Тютюма В.О.
райдержадміністрації, управління агропромислового
Мартищенко Д.В.
розвитку райдержадміністрації, відділу з питань
цивільного захисту населення райдержадміністрації
Про соціальний супровід сімей у яких виховується
Авдеева А.В.
25.07.2018,
діти сироти та діти позбавлені батьківського
Назва питання

Здійснює контроль
за виконанням

Чудеснова С.І.

Макущенко В. О.

Рогач Т.1.

4

5
6

7

8
9

піклування в умовах децентралізації
Про готовність навчально - виховних закладів
Запорізького району до роботи в новому навчальному
році
Про стан підготовки об’єктів житлово - комунального
господарства та соціальної сфери району до роботи в
осінньо - зимовий період 2019-2020 років
Стан
дотримання
законодавства
про працю
страхувальникам, зокрема в бюджетній сфері
Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей і
підлітків Запорізького району влітку 2018 року
Аналіз стану розрахунків за оренду земельних паїв
сільгосппідприємствами району усіх форм власності у
2018 році
Про
план
роботи
колегії
Запорізької
райдержадміністрацЦ:5Я # Ш ^ ^ д а л 2018 року
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Керівник
■:Л .-А “ ■';\^-.г'Р °
апарату райдержадмініст]

29.08.2018

Панічук Л.В.

Рогач ТТ.

29.08.2018

Неумивака А.О.

Чудесиова С.ї.

26.09.2018

Галіна 0 .0 .

Чудеснова С.І.

26.09.2018

Круподера Т.В.
Панічук Л.В.
Гудим Т.В.
ГемськаІ.В.

Рогач Т.І.

26.09.2018

ТютюмаВ.О.

Чудеснова С.І.

26.09.2018

Гребенюк Т.В.

Макущенко В.О.
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