Засідання колегії районної державної адміністрації
Реєстраційний номер,
дата утворення
документу

Порядок денний

Вид документа

№1
15.02.2013

1. Про підсумки виконання бюджету
Ізмаїльського району за 2012 рік
2. Про стан виконавської дисципліни та хід
виконання актів і доручень Президента
України В.Ф. Януковича структурними
підрозділами районної державної
адміністрації у 4 кварталі 2012 року
3. Про виконання Програми підтримки
проекту «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду ІІ», затвердженої рішенням
Ізмаїльської районної ради від 24.02.2012
року
4. Про виконання «Програми соціальноекономічного і культурного розвитку
Ізмаїльського району на 2012 рік»,
затвердженої рішенням Ізмаїльської
районної ради від 29.12.2011 р. № 191-VІ

Протокол

№2
27.03.2013

1. Про стан організації харчування в
загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладах району.
2. Про стан виконання завдань, визначених
актами та дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України у сфері
державної кадрової політики в Ізмаїльській
районній державній адміністрації.
3. Про підготовку до літнього 2013 року
оздоровлення дітей району.
4. Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян в районній державній
адміністрації, її структурних підрозділах та
органах місцевого самоврядування району
протягом 2012 року.
5. Про стан виконання доручення
Президента України від 20.06.2010 року
№1-1378 щодо своєчасної виплати
заробітної плати.

Протокол

№3
23.05.2013

1. Про стан виплати заробітної плати на
підприємствах, установах, організаціях та
інших суб’єктах господарювання району.
2. Про стан справляння платежів до
бюджету Пенсійного фонду України в
Ізмаїльському районі.
3. Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян та про хід виконання Указу
Президента України від 07.02.2008 року №
109/2008 в Ізмаїльській районній державній
адміністрації протягом І кварталу 2013
року.
4. Про забезпечення санітарного і
епідеміологічного благополуччя населення
Ізмаїльського району.
5. Про додаткові заходи по забезпеченню
виконання програми «Тваринництво

Протокол

Одещини 2011- 2015» в Ізмаїльському
районі.
6. Про стан виконавської дисципліни та хід
виконання актів і доручень Президента
України В.Ф.Януковича структурними
підрозділами районної державної
адміністрації у І кварталі 2013 року.
7. Про виконання бюджету Ізмаїльського
району за січень-березень 2013 року.
8. Про стан кадрової роботи та дотримання
законодавства про державну службу в
Ізмаїльській районній державній
адміністрації.

