Затверджую:
Голова. Запорізької районної
лер^ад ^ ^ атіуіністранії

А.Г. Васюк
^017 року
План
підготовки та проведення засідання колегії
районної державної адміністрації 22.02.2017 року
зала засідань райдержадміністрації
початок о 10.00
Порядок денний засідання колегії':
1. Про стан правопорядку і законності, проведення заходів щодо зниження
рівня злочинності на території Запорізького району, виконання вимог Закону
України «Про запобігання корупції» та здійснення антикорупційних дій в
Запорізькому районі.
2. Про роботу з документами та стан виконавської дисципліни в апараті та
структурних підрозділах райдержадміністрації протягом 2016 року.
3. Про стан реалізації “Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020
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Зміст заходу
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І Підготовка проекту
розпорядження з першого питання
І ) Доповідь

^1

2. Підготовка доповіді та проекту
роіпоря.тження з другого питання

Відповідальний
за виконання
3

Здійснює
контроль
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Термін
виконання
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Гребенюк Т.В. Макущенко В.О. до 17.02.2017
Капітан Л.О.
до 13.02.2017
Ліра А.К). Макліиснко В.О. до 17.02.2017

V ІІІ.нотовка доповіді
ПaJ^ивo,^a В И. \1ак>щепко В.О. до 17.02.2017
а проекту розпорядження
1 іреіього питання
І Іілі отов.тені до розгляду на засіданні ко.іеіії матеріали (доповіді візує
нііконавепь - його керівник — заступник керінника апарату, начальник відділу
і'і^і аж іаційної роботи, діловодства і контро ік> анараіч райдержатміністрації та
і іеімпнік голови райдержадміністрації згідно ронюн іч обов'язків) у друкованому
І ' ек іемії.іярн) та електронному вигляді натаїоп.ея ю ні.ціл> організаційної роботи.
■чю їства і контролю апарату райдержадміміеі]\щії іо 17.02.2017 до 12.00.
Іі І Іі.ноіовка СПИСКІВ запрошених назасиання ко.іеіії:
І :енів ко.іегії
Таран 1.1. Макуіііеико В.О. ,то 20.02.2017
:
І . НПКІ В вітлі-тів. управлінь
Гребенюк І .В
; ' ,ер/ка.іміністрації. керівників
аав міеііевого самоврядування,
їжаків гериторіатьних орг анів
■ :,жі\ органів виконавчої вдати

НІ. Підготовка порядку ведення
засідання колегії

Таран 1.1. Макущенко В.О. до 20.02.2017

ІУ. Запрошення учасників засідання
колегії:
членів колегії,
Гребенюк Т.В. Макущенко В.О. до 21.02.2017
заступника голови Зшіорізької
облдержадміністрації, представників
організаційного відділу та сектору
контролю апарату облдержадміністрації
начальників відділів, управлінь Гребенюк Т.В.
райдержадміністрації, керівників
органів місцевого самоврядування,
керівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади
У. І Іідготовка зали

ЯндолаМ.М. Макущенко В.О.

УІ. Регсірація учасників засідання колегії:
членів колегії.
Таран 1.1.
заступника голови Запорізької
обллсржат.міністрації, представників
організаційного відділу та сектору
кон гро.ію апарату облдержадміністрації
начаїьників відділів, управлінь Гребенюк Т.В.
рай.чержатміністрації, керівників
оріанів місцевого самоврядування,
керівників територіальних органів
цен граіьних органів виконавчої влади
У1І. І Іроіоколювання засідання колегії
1’ай, іержатміністрації

до2І.02.2017

до 21.02.2017

Таран 1.1. Гребенюк І.В. доОЗ.03.2017

УІІІ. Висні 1.ІСПНЯ результатів роботи ЯкименкоО.Г. Маку інснко В.О.
ко.іеі ії рай.ісржадміністраціїу районній газеті
«Червоний промінь»
Керівник .ніараіу райдержадміністрації
Заеіміник керівника апарату,
начаїї.иик кід.іі.ту організаційної роботи,
.п.іово іеіва і контрзьтю апарату райдержадміністрації

доОЗ.03.2017

В.О. Макущенко

п
в. Гребенюк

