Засідання колегії районної державної адміністрації
Реєстраційний номер,
дата утворення
документу

Порядок денний

Вид документа

1. Аналіз виконання бюджету Ізмаїльського
району за 2011 рік
2. Про підсумки соціально-економічного
розвитку Ізмаїльського району за 2011 рік
3. Про стан виплати заробітної плати на
підприємствах, установах, організаціях та
інших суб’єктах господарювання
4. Про підсумки роботи із зверненнями
громадян
в
райдержадміністрації,
її
структурних
підрозділах
та
органах
місцевого самоврядування району протягом
2011 року
5. Про стан виконавської дисципліни та хід
виконання актів і доручень Президента
України В.Ф. Януковича структурними
підрозділами
районної
державної
адміністрації у 4 кварталі 2011 року
6.
Про
стан
кадрової
роботи
та
проходження
державної
служби
в
Ізмаїльській
районній
державній
адміністрації

Протокол

№2
29.03.2012

1. Про підсумки проведення інвентаризації
земель
сільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів
Ізмаїльського району
2. Про стан озимих культур та заходи по
забезпеченню
проведення
комплексу
весняно-польових робіт у 2012 році в
Ізмаїльському районі
3. Про підсумки діяльності Ізмаїльської
районної державної адміністрації за січеньгрудень 2011 р.
4.
Про
забезпечення
населення
Ізмаїльського району доброякісною питною
водою
5. Про стан доріг загального користування в
Ізмаїльському районі та план щодо
проведення ремонтних робіт на 2012 р.
6. Про надання послуг електрозв’язку ЦТП
№10 ОФВАТ «Укртелеком» мешканцям
Ізмаїльського району

Протокол

№3
31.05.2012

1. Про проведення земельної реформи,
створення
прозорого
ринку
земель
сільськогосподарського
призначення та
забезпечення інформаційного супроводу і
широкого висвітлення у ЗМІ заходів з
реалізації земельної реформи.
2. Про стан забезпечення прав дітей в
Ізмаїльському районі.
3. Про стан виконавської дисципліни та хід
виконання актів і доручень Президента
України В.Ф.
Януковича
структурними
підрозділами
Ізмаїльської
райдержадміністрації.
4. Про виконання районного бюджету
Ізмаїльського району за підсумками 4-х

Протокол

№1
28.02.2012

місяців 2012 року.
5. Про готовність закладів і установ району
до організації літнього відпочинку і
оздоровлення дітей.
6. Про стан посівів ранніх зернових культур
в районі та підготовки до їх збирання.
7. Про стан погашення заборгованості із
заробітної
плати
на
підприємствах
Ізмаїльського району.
8. Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян
в
Ізмаїльській
райдержадміністрації та органах місцевого
самоврядування в І кварталі 2012р.

№4
14.08.2012

1. Про хід виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21.05.2009 року № 526
«Про заходи щодо упорядкування видачі
документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності»
2. Про виконання бюджету Ізмаїльського
району за підсумками першого півріччя
2012 року.
3. Про стан роботи з профілактики
правопорушень та злочинності серед дітей
на території Ізмаїльського району.
4. Про стан готовності загальноосвітніх
закладів району до нового 2012-2013
навчального року.
5. Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян
в
Ізмаїльській
райдержадміністрації та органах місцевого
самоврядування району, що надійшли
протягом першого півріччя 2012 року.
6. Про виконання завдань з інформування
обласної державної адміністрації про
важливі події, заходи, тенденції, які
відбуваються в Ізмаїльському районі

Протокол

№5
27.09.2012

1.
Про
організацію
оплачуваних
громадських робіт в населених пунктах
району
2. Про хід здійснення земельної реформи,
створення
прозорого
ринку
земель
сільськогосподарського призначення та
забезпечення інформаційного супроводу
цих процесів
3. Про стан та підсумки виконання
Доручення
Президента
України
від
23.05.2012
року
«Щодо
сприяння
належному оздоровленню та відпочинку
дітей у 2012 році».
4. Про заходи Ізмаїльської районної
державної адміністрації щодо забезпечення
додержання законодавства про оплату
праці та підвищення рівня заробітної плати
на підприємствах району
5. Про стан фінансової дисципліни на
підприємствах, установах та організаціях
Ізмаїльського району (за результатами
перевірок 2012 року).
6. Про стан надходження платежів до
бюджету управління Пенсійного фонду
України в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі

Протокол

7. Про стан виконавської дисципліни та хід
виконання актів і доручень Президента
України В.Ф. Януковича структурними
підрозділами
районної
державної
адміністрації у 3 кварталі 2012 року

