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Вiдповiдно до статей 6, З9 Закону УкраТни uПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, Типового регламенту мiсцевоТ державноТ адмiнiстРацii,
затвердженого постановою Кабiнету MliHicTpiB УкраТни вiд l l ГрУДНЯ

l999 року J\Ъ2263 (в релакчiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 3l жовтня 20О7 року JYg1270 (iз змiнами), Типового положення про колегiю
MiHicTepcTBa, iншого центрального органу виконавчоТ влади i мiсцевоТ

державноТ адмiнiстрачiТ, затвердженого постановою Кабiнету IVliHicTpiB УКРаТНИ

вiд 02 жовтня 2003 року Jtl569 (iз змiнами), Положення про колегiю обласноТ

державноТ адмiнiстрацiТ, затвердженого розпорядженням гоЛоВИ XapKiBcbKoT

обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ вiд 06 лютого 20l8 року Jф84, Та З МеТОЮ

належноТ пiдготовки i проведення засiдань колегiТ районноТ державнОТ

адмiнiстрацiТ:

1. Затвер ди,ги Положення про колегiю районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,

шо дода€ться.

що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноI
вiд 0З жовтня 20|6 року Nч3 lб u Про затвердження

в.А.шАров



ЗАТВЕРДДЕНО

Розпорядження голови
ацll

ПОЛОЖЕННЯ
про колегiю районноi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1. Це Положення визнача€ заг€шьнi засади утворення i дiяльностi колегiт в

районнiй державнiй адмiн iстрашiТ.

2. Колегiя районноI державнот адмiнiстрачiт (далi - колегiя) е постiйним

консультативно-дорадчим органом i утворюеться для пiдготовки рекомендаuiй
щодо виконання районною державною адмiнiстрацiею cBoix завдань,

погодженого розгJUIду та вирiшення питань, що наJIежать до iT компетенцiТ, та

для колективного i вiльного обговорення найважливiших напрямкiв iT

дiяльностi.

3. У своiй роботi колегiя керу€ться Констиryцiею та законами Украiни,

актами Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, iнших центр€Lльних

органiв виконавчоТ влади, розпорядженнями голови обласноТ i голови районноТ

державних адмiнiстрачiй та цим Положенням.

4. Рiшення про утворення або лiквiдацiю колегiт приймасться головою

районноТ державноТ адмiн iстрачii.

5. Коорлинацiю роботи щодо пiдготовки засiдань колегii здiйснюе

керiвник апарату районноТ державноТ адмiнiстрашiТ.

II. <Dункцii колегii

6. Колегiя районноТ державноТ адмiнiстрачiТ:

1) обговорюе i приймае рiшення щодо перспектив i найважливiших

напрямiв дiяльностi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ;

2) розглядае пропозицiТ щодо:

удосконалення закон одавства;
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спiвпрашi з обласною державною
органами виконавчоi влади та органамиадмiнiстрацiсю, територiальними

мiсцевого самоврядуван ня ;

розширення мiжнародного спiвробiтництва у вiдповiдних сферах

дiяльностi;
формування та реалiзачiТ в районi державноТ полiтики У ВiДПОВiДНИХ

сферах дiяльностi;

3) обговорюе прогнози i програми соцiально-економiчного розвитку та

бюджету району, державнi, регiональнi та районнi програми, визначас шляхи Тх

реалiзачiТ;

4) розглядас питання про стан дотримання фiнансовоТ, бюджетноТ

дисциплiни, збереження та використання державного майна, здiйснення

внутрiшНього фiнансовогО контролю та усунення виявлених недолiкiв,

5) розробляе пропозицiТ щодо удосконалення дiяльностi районноТ

державнот адмiнiстрацiт, пiдприемств, установ та органiзацiй, що належать до

сфери управлiння районноТ державноi адмtнlстрацl1;

6) аналiзуе роботу з виконання aKTiB Президента

iнших центральних органiв виконавчот влади, розпоряджень
голови районноТ державних адмiнiстрачiй ;

Украiни, Уряду та
голови обласнот та

]) аналiзуе
забезпечення прав i

стан роботи районнот державнот адмiнiстрачii з питань

свобод людини та громадянина;

s) розглядае результати роботи районнот державноТ адмiнlстрацli,

пiдприсмств, установ та органiзацiй, що належать до сфери iT управлiння,
органiв мiсцевого самоврядування (з питань виконання делегованих
пЪ""о"u*ень), а також iнших пiдприсмств, установ та органiзацiй незалежно вiд

форми власностi i пiдпорядкування (у межах компетенцiт), заслуховус

iнформачiю про роботу керiвникiв цих органiв;

9) аналiзуе стан дотримання законодавства з питань державноТ служби,

управлiння персоналом, роботи iз зверненнями громадян та виконавськот

дисциплiни;

l0) розглядас iншi питання, пов'язанi з реалiзацiсю завдань, покладених

на районну державну адмiнiстрачiю.



III. Склад колегii

7. Кiлькiсний та персональний склад колегiТ визначасться головоЮ

районноТ державноТ адмiн icTpauiT.

8.До складу колегiТ входять:
голова районноТ державноТ адмiнiстрачiТ (голова колегiТ), перший

заступник голови i заступник голови районноТ державноТ адмiнiСТРаuiТ (За

посадою), керiвники структурних пiлрозлiлiв районноТ державноi
адмiнiстрачiТ;

у разi потреби, керiвники територiальних органiв виконавчоТ влади,

посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування (за зголою).

[о складу колегiТ за пропозицiею громадських органiзацiй, пiдприсмств,
iнших органiзачiй можуть бути включенi Тх представники.

lY. Органiзацiя роботи колегii

9. Органiзацiя роботи колегiТ визначасться Регламентом районноТ
державноТ адмiнiстрачiТ та цим Положенням.

l0. Органiзацiйною формою роботи колегiТ е засiдання. Перiодичнiсть
проведення засiдань колегiТ визначасться jT головою.

У разi потреби можуть проводитися розширенi та виТзнi засiдання колегiТ,

а також спiльнi засiдання з колегiями iнших органiв виконавчоТ влади.

l l. Робота колегiТ здiйснюсться вiдповiдно до затвердженого iT головою
плану засiдань колегiТ районноТ державноТ адмiнiстраuiТ на piK, у якому
зазначаються питання, що необхiдно розглянути, особи, вiдповiдальнi за

пiдготовку i полання матерiалiв на засiдання колегiт, мiсяць проведення засiдань
колегiТ.

CTpyKTypHi пiдроздiли районноi державноТ адмiнiстрацiТ та iT апарату не

пiзнiше нiж за 40 днiв до початку року надають до органiзацiйного вiддiлу
апарату районноТ державноТ адмiнiстрашiТ погодженi iз першим заступником
голови, засryпником голови районноТ державноТ адмiнiстраuiТ (вiлповiдно до

розполiлу обов'язкiв) та керiвником апарату районноТ лержавноТ адмiнiстрачiТ
пропозицiТ до плану засiдань колегiТ районноТ державноТ адмiнiстрачiТ на piK.

Органiзацiйний вiддiл апарату районноТ державноТ адмiнiстраuiТ

узагальнюс наданi пропозицiТ, формуе план засiдань на piK, погоджус його з

керiвником апараry районноi державноТ адмiнiстрацiТ та не пiзнiше нiж
за 20 днiв до початку року подае на затвердження головi районноТ лержавноТ
адмiнiстрацiТ.
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12, Затверджений план засiдань колегiТ доводиться до вiдома членiв
колегiТ, керiвникiв структурних пiлрозлiлiв районноТ державноТ адмiнiстрачiТ,
територiальних органiв MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоТ

влади, органiв мiсцевого самоврядування, виконавцiв, якi готують вiдповiднi
питання на засiдання колегiт, не пiзнiше нiж за два тижнi до початку року.

l3. Додатковi питання для розгляду на засiданнi колегiТ моЖУТЬ бУТИ

включенi за рiшенням iT голови не пiзнiше нiж за десять днiв До ЧерГоВОГО

засiдання. Позаплановi питання готуються в термiни, визначенi головою

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ. Пiдготовка розгорнутого плану i матерiалiв
на засiдання колегiТ готуються в стислi термiни.

l4. Органiзацiйний вiддiл апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ не

пiзнiше нiж за 30 днiв до чергового засiдання колегiТ гоryс доповiдну запискУ За

пiдписом керiвника апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ з перелiком
питань для розгляду на засiданнi колегii.

За результатами розгляду доповiдноТ записки голова районноТ лержавноТ
адмiнiстрацiт визнача€ дату, час) мiсце проведення та порядок денний засiдання
колегiТ.

l5. Щля пiдготовки матерiалiв з окремих питань, якi BHeceHi до проекту
порядку денного засiдання колегiТ, органiзацiйний вiддiл апараry районноТ
державноТ адмiнiстрашiТ розробляс розгорнутий план пiдготовки питань для

розгляду на засiданнi колегiТ.
Розгорнутий план пiдготовки питань для розгляду на засiданнi колегiТ

попередньо погоджусться з керiвником апарату районноТ державноТ
адмiнiстрачiТ, пiсля чого затверджуеться головою районноТ державнОТ
адмiнiстрацiТ.

Затверлжений розгорнутий план пiдготовки питань для розгляДу На

засiданнi колегiТ у стислi термiни доводиться до виконавцiв вiддiлОм

документообi гу та контрол ю апарату район ноТ державноТ адм iH icTpauiT.

16. Перший заступник голови, заступник голови раЙонноТ державноi
адмiнiстрацiТ (вiдповiдно до розполiлу обов'язкiв) та керiвник аПарату райОннОТ
державноТ адмiнiстрацiТ, вiдповiдальнi за пiдготовку питань на засiДанНя

колегiТ, протягом тижня пiсля затвердження розгорнутого плану пiдготовки
питань для розгляду на засiданнi колегiТ визначають cTpyKTypHi пiдроздiли

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ та iT апарату, якi вiдповiдаЮТЬ за пiдгОтОВКУ

матерiалiв на засiдання колегiт, визначають доповiдачiв з питань порядку

денного засiдання колегiТ.
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17. Керiвники структурних пiдроздiлiв районноi державноТ адмiнiстраuiТ

та iT апарату, якi вiдпОвiдають за пiдготовку матерiалiв на засiдання колегii,

узгоджують та координують роботу iнших структурних пiлрозлiлiв, залучають

Тх до роботи з пiдготовки необхiдних матерiалiв.

18. Пiдготовка проекту порядку денного засiдання колегiт згiдно iз

затвердженим планом засiдань колегiт на pik i з урахуванням внесених

пропозицiй, здiйснюсться вiддiлом документообiгу та контролю апарату

районноТдержавноТ адмiнiстрачiТ, який за пiдписом керiвника апарату районноТ

д.р*u"поТ адмiнiстрачiт не пiзнiше нiж за 5 днiв (позапланового - за 2 днi) до

засiданнЯ колегiТ подасться для погодження головi районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ.

l9. Структурними пiдроздiлами районнот державнот адмiнiстраuiт та iT

апарату, iншими органами виконавчоi влади, вiдповiдальними за пiдготовку

питань для розгляду на засiданнi колегiт (далi - вiдповiдальнi), подаються

матерiали (окремо з кожного питання) через вiддiл документообiгу та контролю

апараry районноТ державноТ адмiнiстрачiТ, а саме:

l) проект порядку денного засiдання колегiт, у якому вказуеться

доповiдач та особи, якi братимуть участь в обговореннi питання (вiзусться

виконавцеМ i першиМ застуIIником голови, заступником голови районноТ

державноТ адмiнiстрачiТ (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвником

апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ);

2) довiдка з викладенням обгрунтованих висновкiв i пропозиuiй (вiзусться

виконавцем i першим заступником голови, заступником голови районноТ

державноТ адмiнiстрацiТ (вiдповiдно до розполiлу обов'язкiв), керiвником

апарату районноТ державноТ адмiн iстрацii);

3) проект рiшення колегiт (вiзуеться виконавцем, праuiвниками

структурних пiдроздiлiв апарату районнот державнот адмiнiстраuiт: вiддiлу

документообiгу та контролю, Юридичного сектору, першим заступником

голови, засryпником голови районнот державнот адмiнiстраuiт (вiдповiдно До

розподiлУ обов'язкiв)' керiвНикоМ апаратУ районноТ державнОТ адмiнiстрашiТ);

4) проект розпорядження голови районноТ дер),I(авноТ адмiнiстраuiТ

(вiзусться виконавцем, працiвниками структурних пiдроздiлiв апарату районноТ

державнот адмiнiстрашiт: вiддiлу документообiгу та контролю, юридичного

сектору, першиN,I заступником голови, заступником голови районноТ державноТ

алмiнiстрацiТ (вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвником апарату районноТ

державноi адм i н icTpauiT) ;
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5) список осiб, вiдповiдно до визначених категорiЙ учасникiВ, ЗаПРОШеНИХ

на засiдання колегiт (вiзусться виконавцем i першим заступником голови,

засryпником голови районноi державноТ адмiнiстрацiТ (вiдповiдно до розподiлу
обов' язкiв), KepiBH и ком апарату районноТ державноТ адм iH iстрацiТ) ;

6) список запрошених осiб, якi

обговореннi питань порядку денного
виявили бажання брати участь в

засiдання колегii, iз визначенням Тх

прiзвищ, iMeH та по батьковi, мiсця роботи та займаних посад;

1) довiдковi матерiали: розрахунки, статистичнi матерiали, звlти,

дiаграми, таблицi тощо (вiзуеться виконавцем i першим заступником голови,

заступнИком голОви райоНноТ деРЖавноТ адмiнiстРаuiТ (вiлповiдно ло розподiлу
обов' язкiв), керiвни ком апарату район н оТ державн оТ адм iH icTparriT).

20. Вiдповiдальнiсть за своечасну i якiсну пiдготовку матерiалiв несуть

перший заступник голови, заступник голови районноТ державноТ адмiнiстрашiТ

(вiдповiдно до розполiлу обов'язкiв), керiвник апарату районноТ державноТ

адмiнiстрацiт), керiвники структурних пiлрозлiлiв районнот державнот

адмiнiстрацiт та iT апарату, iнших органiв виконавчот влади, якi готують питання

на розгляд колегiТ.

2l. особи, вiдповiдальнi за пiдготовку та подання матерiалiв на засiдання

колегiТ, не пiзнiше нiж за 7 днiв до чергового засiдання, надають матерiали до

вiддiлУ докуменТообiгу та контролю апарату районноТ деРжавноТ адмiнiстрацiТ

вiдповiдно до пункту l9 цього Положення.
ВiддiЛ докуменТообiгУ та контролЮ апарату районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ контролюс своечаснiсть подання матерiалiв, перевiряс

правильнiсть Тх оформлення.
не пiзнiш як за два днi до засiдання колегiТ Bci докУМеНТИ ПОДаЮТЬСЯ

головi районноТ державнОТ адмiнiстрачiТ через керiвника апарату районноТ

державноТ адм iHicTpauiT.

22. Членам колегiт матерiали надаються не пiзнiше нiж за три днi до

засiдання, а в разi проведення позачергового засiдання - не пiзнiше нiж за один

день до засiдання.

2з, Повiдомлення членiв колегiТ про час, мiсце проведення, порядоК

денний засiдання колегiТ та ресстрачiя Bcix запрошених здiйснюсться

орган iзаuiйниМ вiддiлоМ апаратУ районноТ державноТ адмiнiстрачiТ.

повiдомлення iнших учасникiв засiдання про час, мiсце проведення,

порядок денний засiдання та ресстрачiя цих запрошених здiйснюсться

структурними пiдроздiлами районнот державнот адмiнiстраuiт та i] апарату,

вiдповiдальними за пiдготовку питань порядку денного засiдання колегiт.
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cTpykTypHi пiдрозлiли районнот державнот адмiнiстрачiт та jT апарату,

вiдповiдальнi за пiдготовку питань порядку денного засiдання колегiт, за п|ять

днiв дО засiдання колегiТ надають до органiзацiйного вiддiлу апарату районноi
державноТ адмiнiстрачiТ в друкованому та електронному виглядi погодженi у

першого заступника голови, заступника голови районноТ державноТ

адмiнiстрацiт списки (вiлповiдно до розподiлу обов'язкiв), керiвника апарату

районнот державнот адмiнiстрачiт списки запрошених на засiдання колегiт

iз зазнаЧенняМ такиХ даних llpo запрошених: прiзвище, iм'я та по батьковi,

посада; число, мiсяць, pik народження; номери службових та мобiльного

телефонiв.

У. Порялок проведення засiдання колегii

24. Зас\дання колегiТ веде if голова. У разi його вiдсутностi - перший

засryпник голови районноТ державноТ адмiнiстрачiТ, а у разi вiдсутностi

останньОго - застУпниК головИ районноТ державноТ адмiнiстраrriТ,

25.зас\дання колегiт е легiтимним, якщо в ньому беруть участь не менше

нiж двi третини вiд загальноi кiлькостi членiв колегiт.

26. Члени колегiТ беруть участь у засiданнях колегi[ особисто. У разi, коли

член колегiт не може бути присутнiм на засiданнi, BiH мас право попередньо

подати головi колегiт вiдповiднi пропозичiт з питань порядку денного в

письмовiй формi та iнформувати керiвника апарату районноТ державноТ

адмiнiстрачiТ.

21. Порядок денний засiдання та рiшення колегiТ затвердЖуютьсЯ

членами колегiТ шляхом голосування.

28. Члени колегiТ, якi беруть участь у засiданнi, ресструються,
особи, запрошенi на засiдання колегiт для розгляду окремих питань,

можуть бути присутнiми пiд час розгляду iнших питань лише з дозволу голови

колегiТ.

29, Члени колегiТ та особи, запрошенi для участi в розглядi окремих

питань, беруть участь в iх обговореннi, вносять пропозицiт, дають необхiднi

пояснення.

30. Головуючий на засiданнi колегtI

розгляд питань порядку денного.

може прийняти рiшення про закритий

Пiд час закритих засiдань колегiТ (закритого

пiдготовка матерiалiв, оформлення рiшень, що

вiдповiдно до законодавства.

обговорення окремих питань)
приймаються, здiйснюеться
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3l. Рiшення колегiт приймаються з кожного питання порядку денного

вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв

колегiТ.
за рiшенням головуючого може застосовуватися процедура тасмного

голосування.
щумка вiдсутнього члена колегiт з питань порядку денного засlдання,

подана в письмовiй формi, розглядасться на засiданнi колегiТ i враховусться пiд

час голосування.
у разi рiвного розподiлу голосiв голос головуючого с вирiшальним.

з2. У разi проведення спiльних засiдань колегiй районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ та iнших органiв виконавчоТ влади приймаються спiльнi рiшення.

зз. Голова колегiТ приймас рiшення щодо присутностi в залi пiД чаС

засiдання колегiт представникiв засобiв масовоТ iнформаuii та проведення KiHo-,

вiдео-, фотозйомки i аулiозапису.

з4. Пiсля засiдання колегiТ структурний пiлрозлiл районноТ державноi'

адмiнiстрачiТ, iнший орган виконавчоТ влади, вiдповiдальний за пiдготовку

питань, доопрацьовус протягом двох днiв (якщо головою колегiт не встановлено

iншиЙ TepMiH) проекТ рiшеннЯ колегiТ, з урахуванняМ зауважень i пропозицiй,

висловлених пiд час обговорення питань порядку денного, погоджуе iз першим

заступником голови, заступником голови районноТ державноТ адмiнiстраuiТ

(згiлно з розподiлом обов'язкiв), керiвником апарату районноТ державноТ

адмiнiстрацii та структурними пiдроздiлами апарату районноТ деря<авноТ

адмiнiстрачiТ (вiллiлом документообiгу та контролю, юридичним сектором) i

через вiддiл документообiгу та контролю апарату районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ подас на розгляд головt колегti.

контроль за свосчасним доопрацюванням проекту рiшення колегiт

здiйснюе вiддiл документообiгу та контролю апарату райОННОТ ДеРЖаВНОТ

адмiнiстрачiТ.

з5. Рiшення колегii оформляються протоколами, якi СКЛаДаЮТЬСЯ

вiддiлоМ докуменТообiгУ та контролю апарату районноТ державноТ

адмiнiстрацiiТ, вiзуються керiвником апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

та прачiъником, який веде протокол. I пiдписуються головуючим на засiданнi.

У протоколах указуеться його номер, дата, час проведення засiдання, прiзвища,

iнiцiали, посади присутнiх членiв колегiТ та запрошених, перелiк питань, якi

розглядалися, х,го доповiдав i взяв участь в обговореннi, змiст рiшень, пiдсумки

голосування з кожного питання.
рiшення спiльних засiдань колегiт оформляються протоколами, якl

пiдписуються головами вiдповiдних колегiй органiв виконавчоТ влади, вiзуються

керiвником апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ та працiвником, який веде

протокол.
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Рiшення колегii можуть бути реалiзованi шляхом видання розпоряджень
голови районноТ державноТ адмiнiстраr_riТ.

Рiшення колегiТ з процедурних i контрольних питань вносяться до
протоколу засiдання (без видання розпорядження).

З6. Рiшення колегiТ, розпорядження голови районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ, виданi за пiдсумками lT засiдань, доводяться вiддiлом
документообiгу та контролю апараry районноТ державноТ адмiнiстрацiТ до
членiв колегii, структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, iнших
органiв виконавчоi влади, пiдприемств, установ та органiзачiй, що на_пежать до
сфери управлiння районноТ державноТ адмiнiстрачiТ та органiв мiсцевого
самоврядування, а також керiвникiв пiдприсмств, установ та органiзашiй,
незапежно вiд форми власностi, у частинi, що ix стосуеться, за розрахунками
розсилки, наданими виконавцями.

з7. Технiчний запис засiдань колегiт забезпечуе вiддiл документообiгу та
контролю апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ.

38. I\4атерiали засiдань колегii зберiгаються в установленому порядку у
вiддiлi документообiгу та контролю апарату районноТ держ вноТ адмiнiстрацii.

З9. Вiддiли апарату районноТ державноТ адмiнiстраuiТ: органiзацiйний,
документообiгу та контролю надають методичну допомогу вiдповiдальним за

пiдготовку засiдань колегiТ.
Керiвник апарату районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, у разi необхiдностi,

ма€ право до цiеТ роботи залучати iншi пiдроздiли апарату районноi державноТ
адмiнiстрацiТ.

40. I\4атерiально-технiчне забезпечення засiдань колегiТ

здiйснюеться вiддiлом фiнансово-господарського забезпечення апарату

районноТ державноТ адмiнiстрачiТ. Вiддiл фiнансово-господарського
забезпечення апарату районноТ державноТ адмiнiстрачiТ несе вiдповiдальнiсть за

пiдготовку примiщення, технiчне оснащення засiдань колегiТ.

I\4ульти м едiйне та iнше iнформачiй но-комп' ютерне забезпечення засiдан ь

колегiТ покладаеться на вiддiл документообiгу та контролю апарату районноТ
державноТ адм i н icTpauiT.

Вiддiл фiнансово-господарського забезпечення апарату районноТ
державноТ адмiнiстрачiТ забезпечус чергування бiля зали пiд час проведення
засiдання колегiт.
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YI. Контроль за впконанням рiшень колегii

4l. Контроль за виконанням рiшень колегii здiйснюють перший засryпник

голови, заступник. голови районноi державноi адмiнiстраuii (ВiДПОВiДНО ДО

розполiлу обов'язкiв), керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацiТ та

"идИ 
документообiгу та контролю апарату районноi державноi адмiнiстрацiI.

42. Колегiя розгляда€ на свотх за iданнях стан виконання прийнятих нею

рiшень.

Т.в.о. керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацii

Явryшенко З 21 62 У!шо/.r/,v

Мrr!' I.В.Розтягай


