ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова райдержадміністрації
___________ В. Панчук

ПЛАН
проведення колегії районної державної адміністрації
на 2017 рік
I квартал
1. Про підсумки роботи господарського комплексу по виконанню
програми соціально – економічного та культурного розвитку району в 2016
році та основні напрямки діяльності органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування щодо її реалізації в 2017 році.
Пастушенко В.М. – перший заступник голови райдержадміністрації
Круць В.А. – заступник голови райдержадміністрації
Магуран Г.Я. – начальник управління регіонального розвитку
райдержадміністрації
2. Про стан військового обліку та бронювання військовозобов’язаних в
районі у 2016 році.
Стецюк О.М. – військовий комісар Крижопільського районного
військового комісаріату
3. Про організацію роботи із зверненнями громадян у районній
державній адміністрації у 2016 році відповідно до Указу Президента України
від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування».
Коновал В.П. - керівник апарату райдержадміністрації
Котюжанська В.О. – начальник відділу правового забезпечення
апарату райдержадміністрації.
4. Про виконання районною державною адміністрацією у 2016 році
Плану заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади
області, затвердженого розпорядженням голови Вінницької обласної
державної адміністрації від 05.06.2015 №338 «Про заходи щодо реалізації
державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 20152017 роки».
Котюжанська В.О. – начальник відділу правового забезпечення
апарату райдержадміністрації

II квартал
1. Про підсумки проходження опалювального сезону 2016-2017 років
та організацію підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Пастушенко В.М. – перший заступник голови райдержадміністрації
2. Про результати проведення весняної акції з благоустрою та санітарної
очистки території населених пунктів району у період двомісячника 2017 року.
Пацай В.В. – начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та інфраструктури
райдержадміністрації
3. Про стан виконання відділами та секторами апарату, структурними
підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади актів Президента України,
доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної
та районної адміністрації та реагування на запити й звернення народних
депутатів України і депутатів місцевих рад у 2016 році та у І кварталі 2017
року.
Коновал В.П. - керівник апарату райдержадміністрації
Кушнір Л.М. – начальник загального відділу апарату
райдержадміністрації.
4. Звіт Гарячківського та Кісницького сільських голів з питань
здійснення виконкомами сільських рад делегованих повноважень органів
виконавчої влади у галузі культури та реалізації Єдиної комплексної програми
розвитку галузі культури та духовного відродження у Крижопільському
районі на 2016 – 2017 роки.
Кройтор О.В. – начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації
Котюжанський О.М. - Гарячківський сільський голова
Гижко Л.П. – Кісницький сільський голова
III квартал
1. Про підсумки роботи господарського комплексу по виконанню
програми соціально – економічного району в І півріччі 2017 року.
Пастушенко В.М. – перший заступник голови райдержадміністрації
Круць В.А. – заступник голови райдержадміністрації
Магуран Г.Я. – начальник управління регіонального розвитку
райдержадміністрації
2. Про роботу органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
району щодо виконання доходної частини зведеного бюджету в І півріччі 2017
року та фінансового забезпечення діяльності соціальної сфери.
Сузанська Л.С. – заступник начальника Крижопільської об’єднаної
державної податкової інспекції;
Лозовська Р.М. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації.

3. Про стан впровадження в районі комплексної системи збору та
вивозу твердих побутових відходів з метою вирішення проблем екологічної
безпеки жителів смт Крижопіль та навколишніх сіл.
Пацай В.В. - начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та інфраструктури
райдержадміністрації.
4. Про стан розгляду звернень громадян в управлінні соціального
захисту населення райдержадміністрації на відповідність вимогам Закону
України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07
лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації на гарантування конституційного права та звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування».
Котюжанська В.О. – начальник відділу правового
забезпечення апарату райдержадміністрації
Дерев’янчук В.Г. – начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
IV квартал
1. Про хід виконання Комплексної програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги в Крижопільському районі на 2016 – 2020 роки.
Круць В.А. – заступник голови райдержадміністрації;
Килимник Л.А. – головний лікар медичного центру первинної медикосанітарної допомоги
2. Про стан утримання доріг комунальної власності територіальних
громад та співфінансування ремонтно-будівельних робіт на автомобільних
дорогах загального користування
Пацай В.В. - начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації
3. Про здійснення заходів щодо соціально-правового захисту дітей в
районі.
Щадко О.І. – начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
4. Про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017
році.
Тамбовцева А.С. – завідувач сектору та молоді райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

В. Коновал

