ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засiдання колегii Богодухiвськоi районноi державноi адмiнiстрац
25 квiтня 2018 року

ii

Мiсце проведення:
велuка зала районно|
d ерж ав н о i' аdмiн iс m,р at yii'
(III поверх)

Почаmок: о 09-00 zоduнi

У поряdку конпхролю:

1. Звiт Зарябинського сiльського голови Олексенка о.в.

щодо

здiйснення виконавчим KoMiTeToM сiльсько[
ради делегова них повноважен ь
органiв виконавчоi влади вiдповiдно до Зч*о"у Украiни пПро мiсцеве
самоврядуванliя в Украiнi>.
[нформуе:

ОЛЕКСЕНКО

Олексанлр Во.поди

м

Зарябинський сiльський голова

ирови ч

плановi пumання:

2,

Про пiдсумки роботи господарського комплексу та об'ектiв
соцiальноi сфери районУ В зимових
умовах 2017-2018 poKiB та про
органiзацiйну роботу з ii пiдготовки до сталого
функцiонування в ociHHboзимовому перiодi 2018-2019 poKiB.
Доповiдас:

МАСАЛIТIНА

тетяна Михайлiвна

- начальник

Беруть участь в обговореннi:

голуБ

Микола Вiкторович

повоЙко

Iрина Олександрiвна

вiддiлу

мiстобулування,
житлово-комунального
господарства та
цивiльного захисту
районноТ державноI адмiнiстрацiТ
архiтектури,

-

Богодухiвський мiський голова, член
колегii

- начальник вiддiлу освiти
дер}кавноТ адмiнiстрацii

районноТ

грищЕнко
микола fванович

- головний лiкар КУОЗ

прошутя
вiталiй Васильович

-

центральна районна лiкарня

Богодухiвська

головний лiкар КЗОЗ "I_[eHTp первинноТ

медико-санiтарноТ

Богодухiвського району'',

допомоги
дегIутат

Богоду<iвськоi районноТ ради, член колегii

волошко
Алла Миколаiвна

чЕрнишов
Юрiй Володимирович

-

завiдувач сектора кульryри

районноТ

- начальник БогодухiвськоТ

дiльницi

державноТ адм i нiстрацii

газопостачання Щергачiвського УЕГГ

ПАТ кХаркiвгаз>

ГУБАРЕНКО
Юрiй Миколайович

- начальник фiлiТ

михАсюк

-

€вген Миколайович

кБогодухiвський

райавтодор> ДП <Харкiвоблавтодор>> ВАТ
ДАК <Автомобiльнi дороги Украiни>
начальник ЩРП-2 фiлiТ <Пiсочинське !ЕП>

ДП

<Харкiвоблавтодор>

кАвтомобiльнi дороги Украiни>

3.

ВАТ

ДАК

Про стан роботи провiдних галузей промисловостi
району.

Щоповiдае:

ТЕЛЕШЕНКО

Iрина Петрiвна

-

начальник вiддiлу економiчного розвитку i
торгiвлi районноi державноТ адмiнiстрацii,
член колегii

Беруть участъ в обговореннi:

пушкАр

перший заступник ген

Микола Борисович

ДFВП

<<Об'еднання ((
Богодухiвського електр

депутат XapKiBcbKoi обласноi ради, член
колегiТ

слЕсАр€в

-

ЛОБУНСЬКИЙ

- начальник

Володимир Васильович

Сергiй Миколайович

директор КП "Богодухiввода''

вlддlлу

агроIIромислового
розвитку районноТ державноТ адмiнiстрацii'

4. Про хiд пiдготовки до оздоровчоi кампанiТ влiтку 2018
року.
Щоповiдас:

клочко

Людмила Володимирiвна

-

завlдувач сектора

у

справах молодi та

спорту районноi державноТ адмiнiстрацii

Беруть участь в обговореннi:

повоЙко

начальник вiддiлу освiти

раионноl

Iрина Олексанлрiвна

державноТ адмiнiстрацiТ

СОЛОВЙОВА

голова районноТ органiзацiТ профспiлки
працiвникiв освiти, голова ГромадськоТ

олена Олексiiвна

Ради

при

адмiнiстрацii

ПВТРИНIНА

наталiя Анатолiтвна

5. Про

органiзацiю

оцiнювання - 2018.

районнiй

державнiй

голова районноТ органiзацii профспiлки
працiвникiв охорони здоров'я

проведення зовнiшнього

незалежного

!оповiдае:

повоЙко

Iрина Олександрiвна

начальник вiддiлу освiти

державноТ адмiнiстрацii

раионноl

Беруть участь в обговореннi:

БЕСПАЛЬКО
оксана олексiIвна

завiдувач районного методичного кабiнету

при вiддiлi освiти районноi
адмiнiстрацii

прошутя
вiталiй Васильович

державноТ

головний лiкар КЗОЗ "I_{eHTp первинноТ

медико-санiтарноТ
допомоги
Богодухiвського району", депутат
БогодухiвськоТ районноi ради, член
колегii

Близнюк

наталiя Анатолiiвна

директор Гутянськоi загальноосвiтньоl'
школи I-III ступенiв

Проmокольнuй розzляd:
б, ПрО хiд викОнаннЯ вiддiлоМ веденнЯ
ДержавНого ре€стру виборцiв
апараry районноi Державнот адмiнiстрацii cTaTTi 22 <порядок
перiодичного

поновлення персональних даних Реестру> Закону Украi.ни
.,Пр"

Щержавни й реестр виборцiв>>.
Щоповiдае:

костЕнко
AHToHiHa Михайлiвна

-

начальник вlддlлу ведення !ерхсавного

ресстру виборчiв апарату

державноТ адмiн iстрацiТ

Т.в.о. керiвника апараry
районноi державноi адмiнiстрацii
Явтушенко З 2\

62

Г

Иz47r

районноТ

I.В.Розтягай

