ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засiдання колегii Богодухiвськоi районноI державноi адмiнiстрац

ii

Мfiсце проведення:
велuка зала районноi'
d ерж ав н о i' adMiH ic mр аъ1 ii'

23 травня 2018 року

Почаmок:

(III поверх)
о 09-00 zoduHi

У поряdку конmролю:

1. Про стан призову громадян на строкову вiйськову службу та

вiйськову службу за контрактом.
Iнформуе:

шЕпЕль
микола Миколайович

-

завiдувач сектору оборонноi, мобiлiзацiйноТ
режимно-секретноi роботи апарату

та

районноi державн

оТ

адмiнiстрацii

плановi пumання:

2.

Про ocHoBHi соцiальнi гарантiТ учасникам АТО.

Щоповiдае:

зиряновА

- перший

заст)цIник голови

районноi

державноТ адмiнiстрацii, член колегii

Валентина BiKTopiBHa
Беруть участь в обговореннi:

прошутя
вiталiй Васильович

- головний лiкар КЗОЗ

лЕIцЕнко

-

зАвАдА

- вiйськовий KoMicap Богодухiвського
об'еднаного мiського вiйськового

Надiя BiKTopiBHa

Андрiй Олександрович

"I_{eHTp первинноi
медико-санlтарно1
допомоги
Богодухiвського
депутат
району",
Богодlr<iвськоi районноТ ради, член колегii

директор районного центру зайнятостi

KoMicapiaTy, член колегiТ

3. Про стан виконання у районi cTaTTi б Закону Украiни "Про
забезпечення органiзацiйно-правових yмов соцiаЛЬнОГО ЗаХИСТУ

дiтей-сирiт та дiтей, позбавл9них батькiвського пiклування".
Щоповiдас:

ГАЛIЛЕЙ
Зоя Михайлiвна

-

начальник служби

у справах

районноi державноТ адмiнiстрацii

дiтей

Беруть участь в обговореннi:

ЧУЙКО
Наталiя €вгенiТвна

-

директор районного центру соцiальних
служб для ciM'i, дiтей та молодi

- начальник управлiння соцiального захисту
ЖИЖИРIЙ
населення районноi державноТ
Наталiя Володимирiвна
адмiнiстрацii

ГРИIЦЕНКО
Микола Iванович

- головний лiкар КУОЗ

ШИРИНЯ
BiKTop Петрович

-

Богодухiвська

центральна районна лiкарня

начальник Богодухiвського вiддiлу полiцii
ГУ НП в Харкiвсъкiй областi, член колегii

4.

Про роботy комyнального закладу Богодухiвськоi районноi ради
"Богодyхiвська централiзована бiблiотечна система" щодо yдосконалення
бiблiотечного обслyговування населення району в нових соцiальноекономiчних умовах.

Щоповiдас:

ВОЛОШКО
Алла

Миколаiвна

-

завiдувач сектору кульryри
державноТ адмiнiстрацii

районноТ

Беруть участь в обговореннi:

коЗЛоВСЬкА
Катерина

- директор

олександрiвна

ПОВОЙКО
Iрина Олексанлрiвна

комунального

ж:ЁНll::i}
бiблiотечна система"

пайонноrrрuпi.оlНх

начальник вiддiлу освiти
дер}кавноТ

закладу

адмiнiстрацii

районнот

Проmокольнuй розzляd:

5. Про стан роботи з персоналомt забезпечення виконання
законодавства про державнy слчжбу в апаратi та структурних пiдроздiлах
районноi держа BHoi адмiнiстрацii.

Щоповiдае:

розтягм
Iрина BiKTopiBHa
Керiвник апарату

-

районноi державноТ адмiнiстра цiI

Явтушенко З З1 62

керiвник апарату районноi державноi
адмiнiстрацii

,/

I.В.Розтягай

