
2020 рік 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за І квартал 2020 року 

 
Реєстраційни

й номер 

документу, 

дата 

одержання, 

термін і дата 

виконання 

 

Порядок денний 

 

 

 

Вид 

документ

а 

 

Носій 

 

Місце зберігання 

1 

20.01.2020 

  

  

Н/К 

1.Про черговий етап електронного 

декларування. 

Доповідач:  Кідготко Катерина Анатоліївна – 

виконуючий обов’язки завідувача 

юридичного сектору апарату районної 

державної адміністрації. 

        2. Про підсумки проведення 

консультацій з громад кістю структурними 

підрозділами райдержадміністрації за 2019 

рік. 

Доповідач: Ладунська-Амонс Ольга 

Валеріївна – завідувач сектору комунікацій з 

громад кістю районної державної 

адміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 

2 

27.01.2020 

  

  

Н/К 

Порядок денний: 

1. Про підсумки чергового призову громадян 

України на строкову військову службу в 

жовтні-грудні 2019 р. 

Доповідач: Сташевський Анатолій 

Вікторович  – завідувач сектору з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії  управління  районної державної 

адміністрації       

 2. Про підсумки роботи служби у справах 

дітей районної державної адміністрації 

 Доповідач:Шличок Наталія Степанівна  – 

начальник служби у справах дітей районної 

державної адміністрації            

  

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 

3 

03.02.2020 

  

  

Н/К 

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в районній державній адміністрації 

та виконання Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпече

ння реалізації  та гарантування 

конституційного права на звернення  до 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 



Доповідає: Кальнєва Алла Анатоліївна – 

начальник відділу загального діловодства та 

контролю апарату райдержадміністрації 

2. Про підсумки роботи юридичного сектору 

апарату райдержадміністрації 

Доповідає: Кідготко Катерина Анатоліївна  – 

в.о.завідувача юридичного сектору  апарату 

райдержадміністрації. 

  

4 

03.02.2020 

  

  

Н/К 

 1. Про підсумки роботи відділу культури і 

туризму районної державної адміністрації 

Доповідає: Павлюченко Марина Петрівна – 

в.о.начальника відділу культури та туризму 

райдержадміністрації 

2. Про роботу управління соціального 

захисту за 2019 рік щодо забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними засобами реалізації 

Доповідає: Знахарук Лариса Вікторівна  – 

начальник управління соціального захисту 

райдержадміністрації. 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 

5 

17.02.2020 

  

  

Н/К 

протокол апаратної наради Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 

6 

24.02.2020 

  

  

Н/К 

Порядок денний: 

1. Про стан соціально-економічного 

розвитку Степової сільської ради. 

Доповідає: Кот Сергій – Степовий сільський 

голова      

2. Виконання доходної частини районного та 

місцевих бюджетів за 2019 рік 

Доповідає: Журавель Катерина – 

виконуючий обов’язки начальника 

фінансового управління районної державної 

адміністрації 

Інформування в порядку контролю: 

Про план заходів в Роздільнянській 

райдержадміністрації на тиждень. 

Доповідає:     Головко Ольга Яківна - 

керівник апарату  районної державної 

адміністрації 

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 

7 

02.03.2020 

  

  

Н/К 

Порядок денний: 

1. Про стан соціально-економічного 

розвитку Кошавської сільської ради 

Доповідає: Сазанський Федір – Кошарський 

сільський голова      

2. Про стан соціально-економічного 

розвитку Калантаївської сільської ради 

Доповідає: Косовська Валентина – 

Калантаївський сільський голова      

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 



Інформування в порядку контролю: 

Про план заходів в Роздільнянській 

райдержадміністрації на тиждень. 

Доповідає:     Головко Ольга Яківна - 

керівник апарату  районної державної 

адміністрації 

  

8 

16.03.2020 

  

  

Н/К 

Порядок денний: 

1. Про стан соціально-економічного 

розвитку Понятівської сільської ради 

Доповідач: Томчук Анатолій Петрович – 

Понятівський сільський голова 

2. Про підсумки роботи  Територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Роздільнянської 

райдержадміністрації за 2019 рік 

Доповідач: Колопенюк Михайло 

Миколайович – директор Територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Роздільнянської 

райдержадміністрації 

3. Про роботу районного центру соціальних 

служб  для сім'ї, дітей та молоді за 2019 рік 

та план роботи на 2020 рік 

Доповідач: Шолар Ірина Глебівна – директор 

районного центру соціальних служб  для 

сім'ї, дітей та молоді 

4. Про план заходів в Роздільнянській 

райдержадміністрації на тиждень 

Доповідач: Головко Ольга Яківна - керівник 

апарату районної державної адміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстови

й 

документ 

Апарат 

райдержадміністра

ції 

  

  



2019 рік 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за січень 2019 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

1 

14.01.2019 

    

Порядок денний: 

1. Про стан виконання районною 

державною адміністрацією 

антикорупційної програми 

Одеської обласної державної 

адміністрації на 2018-2020 роки 

Доповідач: Кідготко Катерина 

Анатоліївна – виконуючий 

обов’язки завідувача юридичного 

сектору апарату 

райдержадміністрації 

 2. Про результати осіннього 

призову на строкову  службу до 

лав Збройних сил України 

Доповідач: Сташевський Анатолій 

Вікторович – завідувач сектору з 

питань цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

райдержадміністрації 

3. Про набуття чинності змін до 

Кримінального кодексу України 

Доповідач: Кулішова Тетяна 

Валеріївна - директор 

Роздільнянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

2 

21.01.2019 

    

          1. Про підсумки проведення 

консультацій з громадськістю 

структурними підрозділами 

райдержадміністрації за 2018 рік. 

Доповідач: Ладунська-Амонс 

Ольга Валеріївна – завідувач 
сектору комунікацій з 

громадськістю 

райдержадміністрації 

2. Про план роботи районної 

державної адміністрації на 1 

квартал 2019 року та звіт про 

виконання плану роботи за 4 

квартал 2018 року. 

Доповідач: Ковпак Юлія Сергіївна 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



– начальник відділу організаційної 

роботи  апарату 

райдержадміністрації 

  

3 

28.01.2019 

  

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в районній 

державній адміністрації та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування 

конституційного   права на 

звернення до органів 

державної   влади та органів 

місцевого самоврядування 

протягом 2018 року 

2. Про стан виконавської 

дисципліни та хід виконання  актів 

і доручень  Президента України та 

Кабінету Міністрів України в 

районній державній адміністрації 

протягом  2018 року. 

Доповідає:  Кальнєва Алла 

Анатоліївна – начальник відділу 

організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 

3. Про підсумки роботи  відділу 

культури і туризму районної 

державної адміністрації  за 2018 

рік 

Доповідає: Пояцика Наталя 

Сергіївна – начальник відділу 

культури і 

туризму  райдержадміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації  за лютий 2019 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

4 04.02.2019   Порядок денний: 1. Про стан 

кадрової роботи в Роздільнянській 

районній адміністрації за 2018 

року  Доповідає: Довганенко Ірина 

Олександрівна – начальник відділу 

кадрової        роботи  апарату 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



райдержадміністрації  2. Про 

підсумки роботи  служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації  за 2018 рік 

Доповідає:  Шличок Наталя 

Степанівна – начальник відділу 

культури і туризму 

райдержадміністрації   

5 11.02.2019   Порядок денний: 1. Про підсумки 

роботи Роздільнянскої районної філії 

Одеського обласного центру 

зайнятості за 2018 рік. Доповідає: 

Кукішева Олена Павлівна – 

директор Роздільнянскої районної 

філії Одеського обласного центру 

зайнятості 2. Про стан здійснення 

заходів щодо забезпечення 

інклюзивного навчання у 

навчальних закладах району 

Доповідає:Красножон Наталя 

Володимирівна – начальник відділу 

освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

7 25.02.2019     Порядок денний: 1. Про підсумки 

здійснення Гаївською сільською 

радою делегованих повноважень 

органів виконавчої влади за 2018 рік. 

Доповідач: Рустамов Асвар 

Тахірович – Гаївський сільський 

голова. 2. Про підсумки здійснення 

Понятівською сільською радою 

делегованих повноважень органів 

виконавчої влади за 2018 рік. 

Доповідач:Томчук Анатолій 

Петрович – Понятівський сільський 

голова. 3. Про підсумки роботи 

Роздільнянського районного 

управління Головного 

управління  Держпродспоживслужби 

в Одеській області за 2018 рік. 

Доповідач: Гнисюк Олег 

Миколайович – начальник 

Роздільнянського районного 
управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Одеській 

області   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  

  



Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за березень 2019 року 

 
Реєстраційний номер та 

дата створення документа 

Порядок денний 

8 

04.03.2019 

    

1. Про стан аграрного сектору економіки та галузі тваринництва 

Роздільнянського району 

Доповідач:          Романенко Ігор Олександрович – начальник 

управління розвитку та         інвестицій районної державної  

2. Про соціальну програму «Муніципальна няня» 

    Про надання житлових субсидій населенню у готівковій формі 

Доповідач:  Знахарук Лариса Вікторівна – начальник управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації 

  

9 

11.03.2019 

  

1. Про підсумки роботи відділу освіти, молоді та спорту районної 

державної  адміністрації 

Доповідач: Красножон Наталя Володимирівна – начальник 

відділу освіти, молоді та спорту районної 

державної  адміністрації 

2. Про підсумки роботи сектору містобудування та архітектури 

районної державної  адміністрації 

Доповідач:Литвин Вікторія Вікторівна – виконуючий обов’язки 

завідувача сектору містобудування та архітектури районної 

державної  адміністрації 

    

10 

25.03.2019 

  

1. Про підсумки здійснення Кошарською сільською радою 

делегованих повноважень органів виконавчої влади за 2018 рік. 

Доповідає: Сазанський Федор Федорович – Кошарський 

сільський голова. 

2. Про суспільно-політичну ситуацію в Роздільнянському районі 

Доповідає:            Ладунська-Амонс Ольга Валеріївна – завідувач 

сектору комунікацій з громадськістю  районної державної 

адміністрації 

 3. Про черговий етап подання декларацій особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Доповідає:            Кідготко Катерина Анатоліївна – виконуючий 

обов’язки  завідувача юридичного сектору апарату 

райдержадміністрації 

  

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за квітень 2019 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

11 

08.04.2019 

1. Про підсумки роботи 

Територіального центру 

Протокол 

апаратної 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



    соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації за 2018 

рік. 

Доповідає: Колопенюк  Михайло 

Миколайович – директор 

територіального центру 

соціального обслугування. 

2. Про результати роботи з питань 

запобігання корупції за 2018 рік. 

Доповідає: Кідготко Катерина 

Анатоліївна – виконуючий 

обов’язки завідувача юридичного 

сектору апарату  районної 

державної адміністрації 

  

наради діловодства та 

контролю 

12 

15.04.2019 

    

1. Про підсумки роботи 

Територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації за 2018 

рік. 

Доповідає: Колопенюк  Михайло 

Миколайович – директор 

територіального центру 

соціального обслугування. 

2. Про результати роботи з питань 

запобігання корупції за 2018 рік. 

Доповідає: Кідготко Катерина 

Анатоліївна – виконуючий 

обов’язки завідувача юридичного 

сектору апарату  районної 

державної адміністрації 

    

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за травень 2019 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

13 

13.05.2019 

  

1. Про результати проведення 

опалювального сезону 2018-2019 

рр. та підготовки до 

опалювального сезону 2019-2020 

рр. 

Доповідає:Брагалян О.А. – 

начальник відділу інвестиції та 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



ЖКГ управління розвитку та 

інвестицій Роздільнянської 

райдержадмінісрації  

 2. Про стан виплати щорічної 

допомоги ветеранам війни 

Доповідає:Швець Юлія 

Анатоліївна – заступник 

начальника управління 

соціального захисту  районної 

державної адміністрації 

    

14 

20.05.2019 

    

Про стан підготовки та проведення 

комплексу весняно-польових робіт 

Доповідач:  Подкалюк Надія 

Олексіївна – начальник відділу 

землекористування та екології 

управління розвитку та інвестицій 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

2. Про роботу Держфітосанітарної 

інспекції в Роздільнянському 

районі за 2018 рік. 

Доповідач:   Поштаренко Віктор 

Вікторович – державний 

фітосанітаний інспектор 

управління фітосанітарної  безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Одеській області. 

    

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

15 

27.05.2019 

    

1. Про виконання доходної 

частини районного та місцевих 

бюджетів за 1 квартал 2019 року 

Доповідач: Журавель Катерина 

Сергіївна – тимчасово виконуючий 

обов’язки начальника фінансового 

управління Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

2. Про підтримку в актуальному 

стані веб-сайту Роздільнянської 

райдержадміністрації 

Доповідач: Ладунська-Амонс 

Ольга Валеріївна – завідувач 
сектору комунікацій з 

громадскістю Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  

  



Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за червень 2019 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

16 

03.06.2019 

    

1. Про стан та розвиток фізичної 

культури та спорту в районі. 

Доповідач: Трачук Віра Іванівна – 

завідувач сектору молоді та спорту 

відділу освіти, молоді та 

спорту  райдержадміністрації 

2. Про стан забезпечення 

населення району якісною питною 

водою  та хід виконання районної 

програми  «Питна вода 

Роздільнянщини» на 2010-2013рр. 

і період до 2020 року. 

Доповідач: Романенко Ігор 

Олександрович – начальник 

управління розвитку та інвестицій 

райдержадміністрації 

    

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

17 

10.06.2019 

    

1. Про розвиток сімейних форм 

виховання. 

Доповідач: Шличок Н.С. – 

начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

2. Про порядок надання житлових 

субсидій 

Доповідач: Знахарук Л.В. – 

начальник управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

18 

24.06.2019 

    

1. Про підсумки здійснення 

Степовою сільською радою 

делегованих повноважень органів 

виконавчої влади за І квартал 2019 

року 

Доповідач:                  Кот С.В. – 

Степовий сільський голова 

2. Про підсумки проведення 

літнього оздоровлення та 

організованого відпочинку в 

освітніх закладах району 

Доповідач:      Красножон Н.В. – 

начальник відділу освіти, молоді 

та спорту райдержадміністрації 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 



Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за липень2019 року 

 
21 

15.07.2019 

  

1. Про суспільно-політичну ситуацію в 

Роздільнянському районі 

Доповідач: Ладунська-Амонс О.В.– 

завідувач сектору комунікацій 

з                                         громадскістю 

райдержалміністрації 

 2. Про запровадження з 01.01.2020 року 

соціальної послуги «медіація» 

відповідно до Закону України «Про 

соціальні послуги» та порядок надання 

податкової пільги на розвиток дитини. 

Доповідач: Кулішова Т.В..– директор 

Роздільнянського 

місцевого                                         центру 

безоплатної вторинної правової 

допомоги                   

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

20 

08.07.2019 

  

1. Про результати весняного призову 

нас строкову службу до лав Збройних 

Сил України 

Доповідач: Сташевський А.В..– 

завідувач сектору з питань цивільного 

захисту, оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

19 

01.07.2019 

  

1. Про підсумки проведення 

консультацій з громадскістю 

структурними підрозділами 

райдержадміністрації протягом І 

півріччя 2019 року. 

Доповідач: Ладунська-Амонс О.В.– 

завідувач сектору комунікацій з 

громадскістю райдержадміністрації 

    

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за серпень2019 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

22 

05.08.2019 

  

1. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в районній 

державній адміністрації та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



«Про першочергові заходи щодо 

забезпечення  реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

Доповідач:              Кальнєва Алла 

Анатоліївна –   начальник відділу 

загального 

діловодства                           та 

контролю апарату 

райдержадміністрації 

    

23 

12.08.2019 

  

Про утворення комісії з 

питань  надання у 2019 році 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень 

для розвитку сімейних  та інших 

форм виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом 

дітей — сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх 

числа. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

24 

19.08.2019 

  

1. Про стан підготовки закладів 

освіти району до нового 

навчального року. 

Доповідач: Красножон Наталя 

Володимирівна – начальник 

відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

    

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за вересень 2019 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

25 

09.09.2019 

  

. Про підсумки здійснення 

Роздільнянською міською радою 

делегованих повноважень органів 

виконавчої влади за 1 півріччя 

2019 року. 

Доповідач: Шовкалюк Валерій 

Олександрович – Роздільнянський 

міський голова 

2. Про стан розвитку дошкільної 

освіти Роздільнянського району та 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



стан підготовки закладів 

дошкільної освіти до нового 

навчального року. 

Доповідач: Красножон Наталя 

Володимирівна – начальник 

відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

  

26 

16.09.2019 

  

Порядок денний: 

1.Про звіт Яковлівської сільської 

ради про виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої 

влади до 1 півріччя 2019 року. 

Доповідач: Павличенко В.С. – 

голова Яковлівської сільської 

ради. 

2. Про стан розвитку дошкільної 

освіти Роздільнянського району та 

стан підготовки закладів 

дошкільної освіти до нового 

навчального року 

Доповідач: Трачук Віра Іванівна  – 

тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника відділу освіти, молоді 

та спорту райдержадміністрації 

3. Про проведення в районі 

Всеукраїнського рейду «Урок». 

Доповідач: Шличок Наталія 

Степанівна – начальник служби у 

справах дітей районної державної 

адміністрації 

4. Про виконання доходної 

частини районного та місцевих 

бюджетів за І півріччя 2019 року 

Доповідач: Журавель Катерина 

Сергіївна – виконуючий 

обов’язки  начальника фінансового 

управління  районної державної 

адміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

  

27 

23.09.2019 

    

 1.Про виконання доходної 

частини районного та місцевих 

бюджетів за І півріччя 2019 року 
Доповідач: Журавель Катерина 

Сергіївна – виконуючий 

обов’язки  начальника фінансового 

управління  районної державної 

адміністрації. 

2. Про стан підготовки до 

опалювального сезону 2019-2020 

років 

Доповідач: Романенко Ігор 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 
контролю 



Олександрович  – начальник 

управління розвитку та інвестицій 

районної державної адміністрації. 

  

28 

30.09.2019 

    

1. Про підсумки здійснення 

Єгорівською сільською радою 

делегованих повноважень органів 

виконавчої влади за 1 півріччя 

2019 року. 

Доповідач: Караман Ганна 

Петрівна – Єгорівській  сільський 

голова 

2. Про Положення про Грамоту та 

Подяку голови Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

Доповідач:Ковпак Юлія  Сергіївна 

– начальник відділу організаційної 

роботи апарату районної 

державної адміністрації 

персоналом апарату районної 

державної адміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

  



2018 рік 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за січень 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

1 

09.01.2018 

  

1. Про проведення фестивалю 

вертепів у Роздільнянському 

районі 

2. Про план роботи районної 

державної адміністрації на 1 

квартал 2018 року 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

2 

15.01.2018 

  

1. Про виконання Указу 

Президента України від 

16.12.2011р. №1163/2011 «Про 

питання щодо забезпечення 

реалізації прав дітей в Україні» 

2. Про реформування 

первинної  ланки сімейної 

медицини 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

3 

22.01.2018 

  

1. Про виконання районного 

бюджету за 2017 рік 

2. Про роботу зі зверненнями 

громадян Гаївської сільської ради 

та хід виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про позачергові 

заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного права на 

звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування» 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

4 

29.01.2018 

  

1. Про діючі районні програми та 

стан їх фінансування у 2017 році 

2. Про стан кадрової роботи в 

Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

  



Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за лютий 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

5 05.02.2018   1. Про роботу зі зверненнями 

громадян Роздільнянського 

обєднаного управління пенсійного 

фонду України у 2017 році 2. Про 

підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в районній державній 

адміністрації та виконання Указу 

Президента України від 07.02.2008 

№109/2008 Про першочергові 

заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного   права на 

звернення до органів 

державної   влади та органів 

місцевого самоврядування 

протягом  2017 року   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

6 12.02.2018   1. Про роботу територіального 

центру соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 2. Про стан 

розвитку галузі тваринництва в 

Роздільнянському районі за 2017 

рік   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

7 19.02.2018   1. Про роботу зі зверненнями 

громадян Понятівської сільської 

ради  та виконання Указу 

Президента України від 07.02.2008 

№109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного   права на 

звернення до органів 

державної   влади та органів 

місцевого самоврядування» 

протягом  2017 року. 2. Про 

виконання Закону України «Про 

дошкільну освіту» та стан 

дошкільної освіти в 

Роздільнянському районі 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

8 26.02.2018   1. Про роботу зі зверненнями 

громадян Щербанської сільської 

ради  та виконання Указу 

Президента України від 07.02.2008 

№109/2008 «Про першочергові 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного   права на 

звернення до органів 

державної   влади та органів 

місцевого самоврядування» 

протягом  2017 року. 2. Про 

санепідситуацію щодо 

захворюваності на грип та ГРВІ в 

Роздільнянському районі   

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за березень 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

9 

12.03.2018 

  

1. Про роботу із зверненнями громадян 

Кошарської сільської  ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

2. Про роботу служби у справах дітей в ЄІАС 

―Діти‖. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

10 

19.03.2018 

  

1. Про особливості формування районного 

бюджету на  2018 рік 

2. Про результати оцінки діяльності 

Роздільнянської районної державної 

адміністрації за 2017 рік 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

11 

26.03.2018 

  

1. Про звіт про діяльність відділу культури та 

туризму районної державної адміністрації за 

2017 рік. 

2. Про зміни в законодавстві щодо виплати 

аліментів. Про подолання насильства в сім’ї. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за квітень 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

12 

02.04.2018 

  

1. Про реформування системи 

державного управління 

автомобільними дорогами 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 



загального користування. 

Доповідає - Романенко Ігор 

Олександрович — начальник 

управління розвитку та 

інвестицій  районної державної 

адміністрації. 

2. Про виконання Указу 

Президента України №547/2011 

від 05.05.2011 

«Питання  забезпечення органами 

виконавчої влади доступу до 

публічної інформації». 

Доповідає - Кальнева Алла 

Анатоліївна — начальник відділу 

загального діловодства та 

контролю апарату районної 

державної 

контролю 

13 

16.04.2018 

  

1. Про план роботи 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації на ІІ 

квартал 2018 року. 

Доповідає — Головко О.Я.— 

керівник апарату  районної 

державної адміністрації. 

2. Про підсумки роботи за 

зверненнями громадян в районній 

державній адміністрації та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

―Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

протягом І кварталу 2018 року. 

Доповідає - Кальнева Алла 

Анатоліївна — начальник відділу 

загального діловодства та 

контролю апарату районної 

державної 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

14 

23.04.2018 
  

1. Про виконання доходної 

частини районного та місцевих 
бюджетів за І квартал 2018 року. 

Доповідає — Колодєєва О.О.— 

начальник фінансового управління 

районної державної адміністрації. 

 2. Про підсумки роботи за 

зверненнями громадян в 

Роздільнянській міській раді та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

Протокол 

апаратної 
наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 
діловодства та 

контролю 



―Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

протягом І кварталу 2018 року. 

Доповідає — Шовкалюк В.О. — 

Роздільнянський міський голова. 

3. Про підсумки атестації 

педагогічних працівників 

навчально-виховних закладів. 

Доповідає — Кунча Л.С. - 

в.о.начальника відділу освіти. 

  

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за травень 2018 року 
 

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

15 07.05.2018   1. Про проведення щорічної акції 

«За чисте довкілля». Доповідає: 

Романенко І.О. - начальник 

управління розвитку та інвестицій 

районної державної адміністрації. 

2. Про соціальний захист ветеранів 

війни. Доповідає: Знахарук Л.В. – 

начальник управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації. 3. Про 

підготовку та відзначення Дня 

пам’яті та примирення та Дня 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. Доповідає: Пояцика 

Н.С. – начальник відділу культури 

та туризму районної державної 

адміністрації.   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

16 14.05.2018   1. Про роботу Роздільнянського 

відділу ГУ Держгеокадастру в 

Одеській області . Доповідає: 

Шабро В.В. - начальник 

Роздільнянського відділу ГУ 

Держгеокадастру в Одеській 

області.   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

17 21.05.2018   1. Про роботу Роздільнянського 

об’єднаного управління 

Пенсійного фонду Одеської 

області Доповідає Єгорова Л.М. - 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



начальник Роздільнянського 

об’єднаного управління 

Пенсійного фонду Одеської 

області 2. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в 

Степанівській сільській раді та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 № 109/2008 

"Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

протягом І кварталу 2018 року 

Доповідає Щербакова С.П.   

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за червень 2018 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

18 04.06.2018   1. Про впровадження реформи реформи в 

освітній галузі – Нова українська школа 

Доповідає: Красножон Наталія 

Володимирівна - начальник відділу 

освіти районної державної 

адміністрації.                                             2. 

Про зміни у порядку нарахування та 

виплати субсидій. Доповідає:Знахарук 

Лариса Вікторівна – начальник 

управління соціального захисту 

населення районної  державної 

адміністрації.   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та контролю 

19 11.06.2018   1.Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей влітку 2018 року. 

Доповідає: Трачук Віра Іванівна- 

начальник відділу у справах сім’ї, молоді 

районної  державної адміністрації. 2. Про 

підсумки роботи за зверненнями 

громадян в Новоукраїнській сільській 

раді та виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 ―Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування протягом І 

кварталу 2018 року. Доповідає:Драган 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та контролю 



Володимир Михайлович – 

Новоукраїнський сільський 

голова.                                    2. Про зміни 

у порядку нарахування та виплати 

субсидій. 

20 

18.06.2018     

1. Про результати оцінки діяльності 

районної державної адміністрації за І 

квартал 2018 року. 2. Про підготовку 

сільськогосподарських підприємств всіх 

форм власності до збирання врожаю 

ранніх зернових культур у 2018 року. 

Доповідає: Романенко І.О.- начальник 

управління розвитку та 

інвестицій  районної  державної 

адміністрації. 3. Про Порядок 

призначення та виплати тимчасової 

державної соціальної допомоги 

непрацюючий особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату. Доповідає: 

Знахарук  Л.В. – начальник управління 

соціального захисту районної  державної 

адміністрації.   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за липень 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

22 

02.07.2018 

    

1.Про план роботи районної 

державної адміністрації на ІІІ 

квартал 2018 року. 

Доповідає: Головко О.Я.  – 

керівник апарату районної 

державної адміністрації. 

2. Про підсумки роботи за 

зверненнями громадян в 

Кучурганській сільській раді та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

―Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

Доповідає: Шаклова Г.Г. – 

секретар Кучурганської сільської 

ради. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



  

23 

09.07.2018 

    

1.Про роботу сектору 

містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації. 

Доповідає: Змієвська І.М. – 

завідувач сектору містобудування 

та архітектури районної державної 

адміністрації. 

2. Про участь вокальних 

колективів районного Палацу 

культури в IV Міжнародному 

фестивалі мистецтв «Морський 

коник» Болгарія. 

Доповідає: Пояцика  Н.С.. – 

начальник відділу культури та 

туризму районної державної 

адміністрації. 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

24 

16.07.2018 

    

1. Про збирання зернових культур 

в Роздільнянському районі 

Доповідає: Романенко І.О. – 

начальник управління розвитку та 

інвестицій районної державної 

адміністрації. 

2. Про внесення змін до 

Положення призначення житлових 

субсидій. 

Доповідає: Знахарук Л.В. – 

начальник управління соціального 

захисту населення районної 

державної адміністрації. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

25 

23.07.2018 

    

 1. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в 

Старостинській сільській раді та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

«Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної   влади та органів 

місцевого самоврядування» 

протягом 1 півріччя  2018 року.  

Доповідає: Устіч Анатолій 

Павлович – Старостинський 

сільський голова 

2. Про виконання розпорядження 

голови облдержадміністрації від 

20.04.2018 року №405/А-2018 

«Про затвердження 

Антикорупційної програми 

Одеської обласної державної 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



адміністрації на 2018-2020 роки». 

Доповідає: Сташевський Анатолій 

Вікторович – завідувач сектору 

взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та 

мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 

3. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в районній 

державній адміністрації та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної  влади та органів 

місцевого самоврядування 

протягом 1 півріччя  2018 року 

4. Про стан виконавської 

дисципліни та хід виконання  актів 

і доручень  Президента України та 

Кабінету Міністрів України в 

районній державній адміністрації в 

ІІ кварталі 2018 року. 

Доповідає: Кальнєва  Алла 

Анатоліївна – начальник відділу 

загального діловодства та 

контролю апарату районної 

державної  адміністрації 

26 

30.07.2018 

    

1. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в 

Виноградарській сільській раді та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

«Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної   влади та органів 

місцевого самоврядування» 

протягом 1 півріччя  2018 року.  

Доповідає: Бурлаченко Сергій 

Дмитрович – Виноградарський 

сільський голова 

2. Про хід виконання районною 

державною адміністрацією 

постанови  Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації 

державної політики» 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



Доповідає: Ладунська-Амонс 

Ольга Валеріївна – завідувач 

сектору комунікацій з 

громадськістю 

райдержадміністрації 

 

  

Протоколи апаратних нарад  Роздільнянської районної державної 

адміністрації  за серпень 2018 року 

  
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

27 

06.08.2018     

 Порядок денний:  1. Про підсумки 

роботи Роздільнянського 

районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

протягом 1 півріччя  2018 

року.  Доповідає: Шолар Ірина 

Глібівна – директор 

Роздільнянського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 2. Про виконання 

доходної частини районного та 

місцевих бюджетів за І півріччя 

2018 року. Доповідає: Колодєєва 

Ольга Олександрівна – начальник 

фінансового 

управління  райдержадміністрації   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

28 

13.08.2018       

 Порядок денний:  1.Про 

підготовку до відзначення в 

Роздільнянському районі 

обласного фестивалю меду «Спас 

іде-гостей веде». Доповідач: 

Пояцика Наталя Сергіївна – 

начальник відділу культури і 

туризму райдержадміністрації. 

2.Про проведення капітальних та 

поточних ремонтів в освітніх 

закладах району. Доповідач: 

Красножон Наталія 

Володимирівна – начальник 

відділу освіти 

райдержадміністрації   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

29 

20.08.2018       

Порядок денний: 1.Про підсумки 

роботи архівного відділу 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації за 1 

півріччя 2018 року та стан архівної 

справи в  районі.  Доповідає - 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



Лапіна Майя Олександрівна – 

начальник архівного відділу 

райдержадміністрації 2. Про 

формування нового складу 

Громадської ради при 

Роздільнянській районній 

державній адміністрації. Доповідач 

- Ладунська - Амонс Ольга 

Валеріївна – завідувач сектору 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації   

30 

27.08.2018       

Порядок денний: 1.Про підсумки 

роботи архівного відділу 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації за 1 

півріччя 2018 року та стан архівної 

справи в  районі.  Доповідає - 

Лапіна Майя Олександрівна – 

начальник архівного відділу 

райдержадміністрації 2. Про 

підсумки роботи відділу надання 

адміністративних послуг 

Роздільнянської районної 

державної адміністрації та 

виконання Закону України «Про 

адміністративні послуги протягом 

1 півріччя 2018 року.  Доповідач – 

Михник Галина Іванівна – 

начальник відділу надання 

адміністративних послуг.   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за вересень 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

31 

03.09.2018 

  

1. Про підсумки літньої оздоровчої 

кампанії «Літо-2018» 

Доповідач: Трачук Віра Іванівна – 

начальник відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Співдоповідач: Кунча Лариса 

Сергіївна – т.в.о. начальника 

відділу освіти 

райдержадміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

32 

17.09.2018 

1. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в 

Протокол 

апаратної 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



  Яковлівській сільській раді та 

виконання Указу Президента 

України від 027.02.2008 року № 

109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного права на 

звернення до органів державної 

влади  та органів місцевого 

самоврядування» протягом 1 

півріччя 2018 року. 

Доповідач: Павличенко Валентина 

Станіславівна – Яковлівський 

сільський голова 

2. Про забезпечення житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб з їх числа. 

3. Про проведення в районі 

Всеукраїнського рейду «Урок» 

Доповідач: Шличок Наталія 

Степанівна – начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації. 

  

наради діловодства та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за листопад 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

37 

05.11.2018 

  

Порядок денний: 1. Про виконання 

доходної частини районного та 

місцевих бюджетів за ІІІ квартал 

2018 року. 

Доповідає: Колодєєва О.О. – 

начальник фінансового управління 

районної державної  адміністрації  

    

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

38 

19.11.2018 

  

Порядок денний: 

1. Про стан впровадження 

медичної реформи первинної 

ланки медицини в 

Роздільнянському районі. 

Доповідач: Кирпиченко Костянтин 

Петрович – головний лікар 

КНПСВТГРР «Роздільнянський 

районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



2. Про порядок представлення до 

нагородження грамотами, 

подяками районної, обласної 

державної адміністрації та 

державними нагородами України. 

Доповідач: Головко Ольга Яківна – 

керівник апарату районної 

державної  адміністрації 

3. Про підсумки проведення 

щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення району. 

Доповідач: Трачук Віра Іванівна – 

начальник відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації 

  

39 

26.11.2018 

  

Порядок денний: 

1.Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 № 109/2008 

«Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування в 

Степанівській сільській раді 

протягом 9 місяців 2018 року 

Доповідач: Щербакова Світлана 

Петрівна – Степанівський 

сільський голова 

2. Про порядок надання при 

народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги «пакунок 

малюка». 

Доповідач: Знахарук Лариса 

Вікторівна – начальник управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

37 

05.11.2018 
  

Порядок денний: 

1. Про виконання доходної 
частини районного та місцевих 

бюджетів за ІІІ квартал 2018 року. 

Доповідає: Колодєєва О.О. – 

начальник фінансового управління 

районної державної  адміністрації  

  

Протокол 

апаратної 
наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 
діловодства та 

контролю 

 



Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за грудень 2018 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

40 

03.12.2018 

      

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 № 109/2008 

«Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування в 

Кам’янській сільській раді 

протягом 9 місяців 2018 року 

Доповідач: Петровський Микола 

Вікторович – Кам’янській 

сільський голова 

2. Про стан запровадження 

сімейного патронату в 

Роздільнянському районі. 

Доповідач: Шолар Ірина Глібівна – 

директор Роздільнянського 

районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

41 

10.12.2018 

      

Порядок денний: 

1. : Про порядок забезпечення осіб 

з інвалідністю технічними 

засобами реабілітації. 

Доповідач: Знахарук Лариса 

Вікторівна – начальник управління 

соціального захисту населення. 

2. Про стан реалізації програми 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-

2020 роки та роботу 
координаційного центру з 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Доповідач: Трачук В.І. – начальник 

відділу сім’ї, молоді та спорту 

районної державної  адміністрації 

3. Про результати роботи 

Роздільнянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



правової допомоги за 2018 рік 

Доповідач: Кулішова Тетяна 

Валеріївна – директор 

Роздільнянського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

  

42 

17.12.2018 

      

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян та 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 №109/2008 

«Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування 

конституційного   права на 

звернення до органів 

державної   влади та органів 

місцевого самоврядування» в 

Єреміївській  сільській раді 

протягом 9 місяців 2018 року. 

Доповідає -  Ільящук Євгенія 

Володимирівна – Єреміївський 

сільській голова 

2. Про підготовку плану 

перспективного розвитку території 

Роздільнянського району на 2019-

2021 роки 

Доповідає - Романенко Ігор 

Олександрович – начальник 

управління розвитку та інвестицій 

райдержадміністрації 

3. Про придбання житла для дітей 

сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування у 2018 

році. 

Доповідає - Шличок Наталія 

Степанівна – начальник служби у 

справах дітей 

райдержадміністрації 

4.  Про підготовку до новорічних 

та різдвяних свят. 

Доповідає - Пояцика Наталя 

Сергіївна – начальник відділу 

культури і туризму 

райдержадміністрації 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

  



2017 рік 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за червень 2017 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид документа Носій Місце зберігання 

1 06.06.2017    

   

1.Про підсумки 

відзначення 

Міжнародного дня 

захисту дітей. 2.Про 

оздоровлення дітей у 

літній 

період                                  

    

Протокол 

апаратної нарад

и 

текстовий докуме

нт 

Відділ 

загального діловодст

ва та контролю 

2 12.06.2017   1.Про заходи щодо 

підготовки до 

опалювального сезону 

2017-2018 років об’єктів 

житлово-комунального 

господарства та 

соціально-культурних 

об’єктів. 

2.Про виконання 

розпорядження в.о. 

голови районної 

державної адміністрації 

від 27.04.2017 №229/А-

2017 «Про організацію 

роботи пересувного 

флюорографа в районі 

районі»   

Протокол 

апаратної нарад

и 

текстовий докуме

нт 

Відділ 

загального діловодст

ва та контролю 

3 19.06.2017   1.Про стан призначення 

субсидій в 

Роздільнянському районі   

2.Про проведення 

інвентаризації захисних 

споруд цивільного 

захисту та їх готовності 

до використання за 

призначенням   

Протокол 

апаратної нарад

и 

текстовий докуме

нт 

Відділ 

загального діловодст

ва та контролю 

4 26.06.2017   1.Про роботу 

Територіального центру з 

надання соціальних 

послуг Роздільнянської 

районної державної 

адміністрації 

2.Про 

забезпечення  житлом 

дітей-сиріт та дітей, 

Протокол 

апаратної нарад

и 

текстовий докуме

нт 

Відділ 

загального діловодст

ва та контролю 



позбавлених 

батьківського піклування   

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за липень 2017 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид документа Носій Місце зберігання 

5 

  03.07.2017   

1.Про хід проведення 

державної 

підсумкової атестації 

в закладах освіти 

2.Про підвищення 

тарифів на автобусні 

перевезення по 

Роздільнянському 

району   

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

6 

10.07.2017   

1.Про виконання 

районного бюджету за 

6 місяців 2017 року 

2.Про реалізацію 

пілотного проекту 

Уряду з питань 

легалізації найманої 

праці та заробітної 

плати в 

Роздільнянському 

районі   

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

7 

18.07.2017   

1.Про звіт про 

проведення зборів 

резервістів та 

військовозобов’язаних 

з територіальної 

оборони 

2.Про хід проведення 

збору врожаю ї 

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

8 

24.07.2017   

1. Про роботу 

Роздільнянського 

центру 

обслуговування 
споживачів поштампу 

ЦПЗ № 1 Одеська 

дирекція ПАТ 

"Укрпошта" 

2. Про підготовку 

навчальних закладів 

до нового навчального 

року 

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

9 1.Про підсумки Протокол текстовий документ Відділ 



31.07.2017   роботи 

Роздільнянського 

районного центру 

зайнятості за 1 

півріччя 2017 

року. 2.Про підсумки 

роботи зі зверненнями 

громадян та хід 

виконання Указу 

Президента України 

від 07 лютого 2008 

року №109/2008 «Про 

першочергові заходи 

щодо забезпечення 

реалізації та 

гарантування 

конституційного 

права на звернення до 

органів державної 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування   

апаратної наради загального діловодства 

та контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за серпень2017 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

10 

07.08.2017 

  

1.Про хід проведення оздоровчої 

кампанії 2017 року. 

2.Про хід підготовки об’єктів 

соціальної сфери до осінньо-зимового 

періоду 2017-2018рр. 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

11 

14.08.2017 

  

1.Про хід збирання ранніх зернових 

сільськогосподарськими 

підприємствами району. 

2.Про стан виконавської дисципліни 

та хід виконання Актів та доручень 

Президента України у 2 кварталі 2017 

року 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

13 

28.08.2017 

  

1.Про епідемічну ситуацію з 

інфекційної та паразитарної 

захворюваності в Роздільнянському 

районі за 1 півріччя 2017 року 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 



Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за вересень 2017 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид документа Носій Місце зберігання 

№14 04.09.2017 1.Про підготовку 

до нового 

навчального року 

загальноосвітніх 

закладів 

району  2.Про 

виконання 

завдань Уряду 

щодо монетизації 

субсидій, які 

надаються для 

покриття витрат 

на житлово-

комунальні 

послуги   

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

№15 11.09.2017 1.Про підготовку 

об’єктів 

соціальної сфери 

та населення до 

опалювального 

періоду 2017-

2018 років 2.Про 

виконання 

районного 

бюджету за 8 

місяців 2017 

року   

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

№16 18.09.2017 1.Про 

перспективний 

план розвитку 

дошкільної освіти 

в 

Роздільнянському 

районі 2.Про 

туристичний 

потенціал 

Роздільнянського 

району   

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

 

  



Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за жовтень 2017 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид документа Носій Місце зберігання 

№17 02.10.2017 1.Про роботу 

районного 

дитячого притулку 

«Теплий 

дім» 2.Про план 

роботи районної 

державної 

адміністрації на 4 

квартал 2017 року 

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

№18 09.10.2017 1.Про роботу 

відділу надання 

адміністративних 

послуг районної 

державної 

адміністрації 2.Про 

стан роботи із 

зверненнями 

громадян  в 

Кіровській 

сільській раді 

Протокол 

апаратної наради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

№19 17.10.2017 1. Про 

впровадження 

пенсійної 

реформи 2. Про 

початок 

опалювального 

сезону 2017-2018 

років 

Протокол 

апаратної наради 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

№20 23.10.2017 1.Про виконання 

Указу Президента 

України від 13 

жовтня 2015 року 

№ 580 «Про 

Стратегію 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді на 2016-

2020 роки» 2.Про 

роботу із 

зверненнями 

громадян 

Буцинівської 

сільської ради та 

Протокол 

апаратної наради 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



хід виконання 

Указу Президента 

України від 

07.02.2008 року № 

109/2008 «Про 

першочергові 

заходи щодо 

забезпечення 

реалізації та 

гарантування 

конституційного 

права на звернення 

до органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування. 

№21 30.10.2017 1.Про поточне 

фінансування 

видатків згідно 

бюджетного 

розпису, 

дотримання 

першочерговості 

захищених 

статей. 2.Про 

зміни порядку 

призначення 

житлових субсидій 

Протокол 

апаратної наради 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за листопад 2017 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№22 

06.11.2017 

1.Про кадрове забезпечення закладів 

освіти Роздільнянського району 

 2.Про удосконалення роботи з 

наповнення офіційного веб-сайту 

Роздільнянської райдержадміністрації 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

№23 

13.11.2017 

1.Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в 

районній  державній адміністрації та 

виконання Указу Президента України 

від 07.02.2008 року №109/2008 «Про 

позачергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



самоврядування» протягом 9 місяців 

2017 року 

 2.Про роботу зі зверненнями 

громадян Бецилівської сільської ради 

та хід виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про позачергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування» за 9 місяців 2017 

року 

№24 

20.11.2017 

1.Про оцінку результатів діяльності 

Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

2.Про виконання Указу Президента 

України від 03.12.2015 року 

№678/2015 «Про активізацію роботи 

щодо забезпечення прав людей з 

інвалідністю 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

№25 

27.11.2017 

1.         Про моніторинг за 

надходженнями доходної частини 

місцевих бюджетів 

2.         Про оцінку результатів 

діяльності Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

Протокол 

апаратної 

наради 

Текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за грудень 2017 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

26 04.12.2017   1. Про підготовку до оздоровчої 

кампанії 2018 року 2.Про роботу зі 

зверненнями громадян 

Кам’янської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного права на 

звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

27 11.12.2017   1.Про результати осіннього 

призову на строкову службу до лав 

Протокол 

апаратної 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



Збройних сил України 2.Про 

роботу Роздільнянського місцевого 

центру надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за 

2017 рік 3 Про роботу зі 

зверненнями громадян 

Єреміївської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про позачергові 

заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 

конституційного права на 

звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування» за 9 місяців 2017 

року 

наради діловодства та 

контролю 

28 18.12.2017   1.Про стан організації харчування 

у навчальних закладах району 

2.Про підготовку та відзначення 

новорічних та різдвяних свят   

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

  



2015 рік 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за січень 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№1 12.01.2015 1.Про план роботи Роздільнянської районної 

державної адміністрації  на І квартал 2015 року. 

2.Про результати проведення заходів до 

Новорічних та Різдвяних свят 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№2 19.01.2015 1.Про хід виконання Указу Президента України 

від 19.05.2011 № 588/2011 «Про заходи щодо 

розв’язання актуальних проблем осіб з 

обмеженими фізичними можливостями». 

2.    Звіт про роботу відділу надання 

адміністративних послуг  районної державної 

адміністрації  за  2014 рік. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№3 26.01.2015 1.Про хід виконання розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

01.07.09 № 474/А-2009 «Про заходи щодо 

поліпшення фінансового стану аграрного 

сектору та розвитку тваринництва» та 

підведення підсумків за 2014 рік у галузі 

тваринництва по району. 

2. Про роботу із зверненнями громадян 

Гаївської сільської ради та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за лютий 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№4 02.02.2015 1.Про виконання Закону України «Про 

дошкільну освіту» та стан дошкільної освіти в 

Роздільнянському районі. 

2.Про роботу  управління  Пенсійного фонду 

України  в Роздільнянському районі   за 2014 

рік  та    виконання  Указу Президента 

України  від 07.02.2008 року №109/2008 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування» 

№5 09.02.2015 1.Про результати роботи служби у справах дітей 

щодо матеріального утримання дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

батьками, позбавленими батьківських прав. 

2. Про роботу  із зверненнями громадян 

Понятівської сільської ради та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№6 16.02.2015 1.Про стан роботи управління соціального 

захисту населення зі зверненнями громадян 

протягом 2014 року. 

2.Про роботу  із зверненнями громадян 

Щербанської сільської ради та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування». 

3.Про декларування майна, доходів, втрат і 

зобов’язань фінансового характеру особами 

уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№7 23.02.2015 1.Про результати  ревізії  в відділі 

освіти  районної державної адміністрації. 

2. Про організацію роботи  з формування нового 

складу  громадської ради. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за березень 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№8 02.03.2015 1.Про підготовку до проведення комплексу 

весняно-польових робіт. 

2.Про результати   роботи  районного центру 

зайнятості у 2014 році 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№9 16.03.2015 1.Про роботу служби у справах дітей в Єдиній 

інформаційно-аналітичній системі «Діти». 

Протокол 

апаратної 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



2.Про роботу із зверненнями громадян 

Кошарської сільської ради та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

наради діловодства 

та 

контролю 

№10 

23.03.2015 

1.Про  введення в дію Закону України «Про 

запобігання корупції». 

2.Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо пенсійного забезпечення 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№11 

30.03.2015 

1.Про  підсумки діяльності 

сільськогосподарських підприємств 

Роздільнянського району за 2014 рік та хід 

проведення весняно-польових робіт у 2015 року. 

2.Про роботу відділу Держземагенства в 

Роздільнянському районі Одеської області. 

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Марківської сільської ради та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за квітень 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№12 

06.04.2015 

1. Про   виконання 

доходної  частини   районного бюджету  за І 

квартал 2015 року. 

2. Про результати  ревізії  в КПСВТГР 

«Видавництво газети «Вперед» . 

3.         Про результати ревізії  в КПСВТГРР 

«Роздільнатеплакомуненерго». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№13 

14.04.2015 

1. Про результати  ревізії  в КПСВТГР 

«Видавництво газети «Вперед». 

2.         Про результати ревізії  в КПСВТГРР 

«Роздільнатеплакомуненерго» 

3.Про реформування системи   надання 

субсидій  на оплату житлово – комунальних 

послуг. 

4.Про план роботи Роздільнянської районної 

державної адміністрації  на ІІ квартал 2015 року. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



№14 

21.04.2015 

1 Про підготовку та відзначення 70- річниці Дня 

Перемоги  над нацизмом в Європі. 

2.Про роботу із зверненнями громадян 

Роздільнянської міської ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№15 

27.04.2015 

1.Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян  районній державній адміністрації 

протягом І кварталу 2015 року та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 

109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування» 

2.Про хід виконання Указу Президента України 

від 27.09.2010 № 918/2011 «Питання шефства 

над Збройними Силами України». 

3.Про роботу із зверненнями громадян 

Кучурганської сільської ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за травень 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№16 

18.05.2015 

1.Про підведення підсумків по виконанню 

весняно-польових робіт 

сільськогосподарськими підприємствами. 

2.Про хід виконання Указу Президента України 

від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо 

забезпечення реалізації прав дітей в Україні» 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№17 

25.05.2015 

1.Про   підсумки соціально – 

економічного  розвитку Роздільнянського 

району за І квартал 2015 року. 

2.Про організацію  оздоровлення дітей 

соціально-незахищених категорій влітку 2015 

року 

3.Про роботу із зверненнями громадян 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



Степанівської сільської ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за червень 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№18 

02.06.2015 

1.Про підсумки проведення регіонального етапу 

дитячого конкурсу «Майбутнє країни – у мріях 

дитини» 

2.Про  заходи з підтримки 

належного   технічного стану  ел мереж 

Роздільнянського району.   

3.Про стан водозабезпечення населення 

Роздільнянського району. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№19 

08.06.2015 

1.Про пільговий проїзд соціально незахищених 

верств населення. 

2. Про підсумки виконання  доходної 

частини  районного бюджету за 5 місяців п.р. та 

ефективне використання бюджетних коштів. 

 3.Про роботу із зверненнями громадян 

Новоукраїнської сільської ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№20 

15.06.2015 

1.Про обговорення проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запровадження 

накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування та єдиних принципів нарахування 

пенсій». 

 2.Про роботу центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді районної державної 

адміністрації за 5 місяців 2015 року. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№21 

22.06.2015 

1.Про хід проведення державної підсумкової 

атестації в закладах освіти. 

 2.Про роботу із зверненнями громадян 

Степової сільської ради та хід виконання Указу 

Президента України від 07.02.2008 року 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



№109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого 

самоврядування» . 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за липень 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№22 

06.07.2015 

1.         Про початок збирання ранніх 

зернобобових сільськогосподарських культур  в 

Роздільнянському районі. 

  

2.         Про роботу із зверненнями громадян 

Старостинської сільської ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№23 

13.07.2015 

1.         Про результати весняного призову до лав 

збройних Сил України. 

2.         Про  виконання районного бюджету   та 

бюджету району за І             півріччя 2015 року. 

3.         Про  протиепізоотичний стан 

в  Роздільнянськом району  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№24 

20.07.2015 

1.         Про  підсумки  роботи відділу 

надання  адміністративних послуг  районної 

державної адміністрації. 

2.         Про відкриття масло – екстракційного 

заводу в Комінтернівському району Одеській 

області 

3.         Про роботу із зверненнями громадян 

Виноградарської сільської ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№25 

27.07.2015 

1.         Про хід виконання Указу Президента 

України від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи 

з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни».  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



2.         Про пільги, на які мають право окремі 

категорії громадян відповідно до змін, які 

набирають чинності з 01.07.2015 року. 

3.         Про стан водопостачання с.Матишівка 

Кам'янської сільської ради. 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за серпень  2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид документа Носій Місце 

зберігання 

№26 

03.08.2015 

1.         Про підсумки збору врожаю 

ранніх зернових та зернобобових 

культур. 

2.         Про сучасні особливості 

етики та управлінської культури 

державних службовців. 

3.         Про роботу Роздільнянської 

об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного Управління 

Міндоходів в Одеській області за І 

півріччя 2015 року, в тому числі із 

зверненнями громадян. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

№27 

10.08.2015 

1.         Про поточне фінансування 

видатків згідно бюджетного 

розпису, дотримуючись 

першочерговості захищених статей. 

2.         Про роботу управління з 

особами, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

антитерористичної операції 

3.         Про роботу із зверненнями 

громадян Лиманської селищної ради 

та хід виконання Указу Президента 

України від 07.02.2008 року 

№109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування конституційного 

права на звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

№28 

17.08.2015 

1.         Про підсумки оздоровлення 

та відпочинку  дітей в 

Роздільнянському районі. 

2. Про реалізацію Закону України 

«Про місцеві вибори» в 

Роздільнянському районі. 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



№29 

31.08.2015 

1.         Про проведення капітальних 

та поточних ремонтів в освітніх 

закладах району.  

2.         Про підготовку харчоблоків 

загальноосвітніх закладів 

Роздільнянського району. 

3. Про підсумки соціально-

економічного розвитку району за І 

півріччя 2015 року. 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за вересень 2015 року 
  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№30 

07.09.2015 

1. Про проведення в районі Всеукраїнського 

рейду «Урок». 

Про обмеження для державних службовців 

щодо участі у виборчої кампанії 2015 року. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№31 

14.09.2015 

1.         Про підготовку житлово – 

комунального  господарства, паливно – 

енергетичного комплексу  та соціальної сфери 

до  осінньо – зимового періоду 2015-2016 р.р. 

2.         Про роботу із зверненнями громадян 

Яковлівської сільської  ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№32 

21.09.2015 

1.         Про удосконалення порядку надання 

житлових субсидій. 

2.         Про хід виконання Доручення 

Президента України від 09.10.2012 № 1-1/2764 

щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та аварій на об’єктах 

життєзабезпечення населення, економіки і 

транспорту, повязаних з погіршенням погодних 

умов в осінньо-зимовий період та оперативного 

реагування на них 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№33 

28.09.2015 

1.         Про роботу із зверненнями громадян 

Єгорівської сільської  ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за жовтень 2015 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№34 

05.10.2015 

1.Про стан підготовки загальноосвітніх закладів 

освіти району  до  опалювального сезоні 2015-

2016 років.  

2.Про стан  виконання  районного бюджету   за 

9 місяців 2015 року. 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№35 

12.10.2015 

1.         Про роботу із зверненнями громадян 

Буцинівської сільської  ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№36 

19.10.2015 

 1.        Про стан підготовки до опалювального 

сезону 2015 – 2016 років. 

2.         Про стан доріг у Роздільнянському 

районі. 

3.         Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування Роздільнянського 

району за 9 місяців 2015 року 

  

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

  

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за листопад 2015 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

№37 

02.11.2015 

Про підведення підсумків збирання пізніх 

сільськогосподарських культур. 

Про стан виконавчої дисципліни та хід 

виконання актів і доручень Президента України 

в Роздільнянській районні державній 

адміністрації в 3 кварталі 2015 року 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

№38 

09.11.2015 

1.         Про стан роботи управління соціального 

захисту населення зі зверненнями громадян 

протягом 9 місяців 2015 року. 

2.         Про роботу із зверненнями громадян 

Протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 



Бецилівської сільської  ради  та 

хід  виконання  Указу Президента України  від 

07.02.2008 року №109/2008 

«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення 

реалізації  та гарантування конституційного 

права на звернення  до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

контролю 

   



2014 рік 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за липень 2014 року 

  

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документу 

  

Порядок денний 

  

Вид 

документа 

  

  

Носій 

  

Місце 

зберігання 

22 

07.07.2014 

  

  

1. Про план роботи Роздільнянської 

районної державної адміністрації на III 

квартал 2014 року. 

2. Про роботу із зверненнями громадян 

Гаївської сільської ради та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 

року № 109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

23 

14.07.2014 

  

  

1. Про основні проблеми щодо створення 

центру надання адміністративних послуг 

населенню. 

2. Про соціальний захист осіб, які є 

переселенцями з територій, де здійснюється 

АТО. 

3. Про стан санітарно-епідемічну ситуації в 

Роздільнянському району. 

4. Про роботу із зверненнями громадян 

Новоукраїнської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

24 

21.07.2014 

  

  

1. Про державну підсумкову атестацію в 

навчальних закладах Роздільнянського 

2. Про основні напрямки діяльності 

дитячого притулку «Теплиі дім». 

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Кучурганської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



самоврядування». 

25 

28.07.2014 

  

  

1. Про забезпечення житлом дітей - сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа. 

2. Про роботу районної організації 

інвалідів. 

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Роздільнянської міжрайонної об’єднаної 

Державної податкової інспекції Головного 

управління Міндоходів в Одеській області 

за І півріччя 2014 року. 

4. Про роботу архівного відділу районної 

державної адміністрації. 

5. Про роботу із зверненнями громадян 

Понятівської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за червень 2014 року 

 

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документу 

 

Порядок денний 

 

Вид 

документа 

 

 

Носій 

 

Місце 

зберігання 

АН №19 

02.06.2014 

1. Про імплементацію міжнародного 

проекту «Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду» станом на 27.05.2014 року 

(презентація). 

2. Про рейтингову оцінки районної 

державної адміністрації за І квартал 2014 

року. 

3. Про підсумки проведення позачергових 

виборів Президента України в 

Роздільнянському районі. 

4. Про підсумки проведення 

флюорографічного обстеження населення 

Роздільнянського району. 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН №20 

16.06.2014 

1. Про обговорення проекту змін до 

КонституціїУкраїни щодо децентралізації 

державної влади.  

2. Про контроль за надходженням доходної 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 



частини місцевих бюджетів, ефективне 

використання бюджетних коштів, якісне 

виконання місцевих бюджетів згідно 

бюджетного розпису 

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Щербанської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

контролю 

АН №21 

23.06.2014 

1. Про хід виконання доручення голови 

Одеської обласної державної адміністрації 

від 30.10.2013 року Д/01/06-02/55 Про 

невідкладні заходи щодо прискорення 

здійснення економічних реформ. 

2. Про роботу із зверненнями громадян та 

звіт про діяльність районного центру 

зайнятості за 5 місяців 2014 року.  

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Яковлівської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за квітень-травень 2014 року 

 
Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документу 

  

Порядок денний 

  

Вид 

документа 

  

  

Носій 

  

Місце 

зберігання 

АН №13 

07.04.2014 

1. Про підсумки проведення дитячого 

конкурсу «Бюджет країни очима дітей» в 

Роздільнянській об’єднаній державній 

податковій інспекції Головного управління 

Міндоходів в Одеській області. 

2. Про план роботи Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

на IIквартал 2014 року. 

3. Про результати діяльності інспекції з 

карантину рослин в ході проведення 

весняно-польових робіт. 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



4. Про роботу із зверненнями громадян 

Єреміївської сільської ради та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 

року №1092008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування». 

АН №14 

14.04.2014 

 1. Про підсумки діяльності державної 

виконавчої служби міжрайонного 

управління юстиції в Роздільнянському 

районі за 2013 рік, I квартал 2014 року та 

проблеми з виконання виконавчих 

впроваджень. 

2. Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Роздільнянській районній 

державній адміністрації за Iквартал 2014 

року. 

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Кошарської сільської ради та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 

року №1092008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН №15 

28.04.2014 

1. Про підготовку та відзначення Дня 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-

1945 роки. 

2. Про хід проведення державної 

підсумкової атестації в закладах освіти. 

3. Про результати діяльності відділу 

Держземагенства в Роздільнянському районі 

та роботи зі зверненнями громадян 

за I квартал 2014 року. 

4. Про роботу із зверненнями громадян 

Марківської сільської ради та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 

року №1092008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН №16 

05.05.2014 

1.  Про хід виконання розпорядження голови 

Одеської обласної державної 

адміністрації  від 15.10.2012 року № 1114/А- 

2012 «Про додаткові заходи щодо розвитку 

галузі тваринництва». 

2.       Про  хід проведення  весняно -

  польових робіт . 

3. Про  загальні показники роботи 

з документами в Роздільнянській районній 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



державної адміністрації   за  1 квартал 2014 

року   в порівняні  з 1 кварталом 2013 року.  

АН №17 

15.05.2014 

1.  Про стан виплати щорічної грошової 

допомоги до дня Перемоги. 

2.  Про роботу із зверненнями громадян 

Старостинської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН №18 

19.05.2014 

1.  Про роботу промислових підприємств 

Роздільнянського району, за січень-березень 

2014 року, які становлять основне коло 

звітуючи підприємств промисловості. 

2. Про забезпечення житлом дітей сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа. 

3. Про оздоровчу компанію 2014 рік у 

Роздільнянському 

районі.                                         

Доповідає: Трачук Віра Іванівна 

4.  Про роботу із зверненнями громадян 

Кіровської сільської ради та хід виконання 

Указу Президента України від 07.02.2008 

року №109/2008 «Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за березень 2014 року 

 

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документу 

 

Порядок денний 

 

Вид 

документа 

 

 

Носій 

 

Місце 

зберігання 

АН № 8  

03.03 .2014 

1.Про проведення в районі конкурсу 

"Жінка року- 2013" 
2.Про виконання Закону України "Про 

дошкільну освіти" та стан дошкільної 

освіти в Роздільнянському районі. 

3.Про роботу із зверненнями громадян 

Роздільнянської міської ради та хід 

виконання УПУ від 07.02.2008 року 

№109/2008 "Про першочергові заходи 

протокол 

апаратної 
наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 
діловодства 

та 

контролю 



щодо забезпечення реалізації та 

арантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування" 

АН № 9  

10.03 .2014 

1.Про рейтингові показники соціально-

економічного розвитку Роздільнянського 

району за 2013 рік 

2. Про роботу із зверненнями громадян 

Буцинівської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий  

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН № 10 

17.0 3.2014 

1.Про ведення відділу державного реєстру 

виборців апарату районної державної 

адміністрації до позачергових виборів 

Президента України 25 травня 2014 року.  

2. Про організацію зовнішнього 

незалежного тестування у 2014 році. 

 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН №11  

24.03.2014 

1.Про аналіз виконання доходної частини 

районного бюджету та очікуване 

виконання бюджету за I квартал 2014 

року.  

2. Про підсумки роботи агропромислового 

комплексу району за 2013 рік та хід 

проведення сільськогосподарськими 

підприємствами району весняно-польових 

робіт . 

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Єгорівської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №1092008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

4. Про вступ до національної академії 

державного управління та її регіональних 

інститутів. 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН № 12 

31.03.2014 

1.Про стан організації пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом на 

території району.  

2. Про звіт управління ветеринарної 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 



медицини у Роздільнянському районі про 

стан роботи із зверненнями громадян. 

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Єреміївської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №1092008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за лютий 2014 року 

 

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документу 

 

Порядок денний 

 

Вид 

документа 

 

 

Носій 

 

Місце 

зберігання 

АН №4  

03.02.2014 

1. Про реалізацію завдань Президента 

України В.Януковича щодо забезпечення 

доступності медичної допомоги та 

медичного обслуговування для населення 

держави, розвитку інфраструктури закладів 

охорони здоров’я, зокрема у напрямку 

профілактики та лікування онкологічних 

захворювань. 

2. Про рівень середньомісячної заробітної 

плати за грудень 2013 року. 

3. Про роботу зі зверненнями громадян 

Кучурганської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 "Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування". 

4. Про хід реалізації соціальних ініціатив 

Президента України в Кучурганській 

сільський раді 

5. Про документообіг райдержадміністрації 
у 2013 році в порівнянні з 2012 роком. 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН №5  

10.02.2014 

1. Про реалізацію завдань Президента 

України В Януковича щодо забезпечення 

соціального захисту учасників бойових дій 

на території інших держав, інвалідів війни, 

сімей загиблих та померлих учасників 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



бойових дій у контексті проголошення 2014 

року – Роком учасників бойових дій на 

території інших держав. 

2. Про технічне укріплення 

адміністративних будівель органів 

виконавчих влади та забезпечення засобами 

відео фіксації для попередження вчинення 

відносно них противоправних дій. 

3. Про стан роботи із зверненнями 

громадян відділу житлово - комунального 

господарства за 2013 рік . 

4. Про роботу із зверненнями громадян 

Понятівської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

5. Про хід реалізації соціальних ініціатив 

Президента України в Понятівській 

сільській раді 

АН №6 

17.02.2014 

1.Про реалізацію в Одеській області 

завдань ПУ В. Януковича щодо належної 

роботи із зверненнями громадян, а також 

підведення підсумків вирішення питань, що 

надійшли у рамках проекту "Діалог з 

країною" 

2.Про реалізацію в Одеській області 

завдань ПУ В.Януковича щодо вшанування 

та державної підтримки ветеранів війни, 

нинішніх захисників Вітчизни, а також 

патріотичного виховання підростаючого 

покоління у контексті відзначення Дня 

захисника вітчизни та виконання Указу 

президента України від 19.10.2012 року 

№604 "Про заходи у зв’язку з відзначенням 

70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників. 

3.Про результати роботи служби у справах 

дітей райдержадміністрації щодо 

виконання у 2013 році у Роздільнянському 
районі Одеської області загальнодержавної 

програми "Національний план дій щодо 

реалізації Конвекції ООН про права 

дитини" 

4.Про вжиті заходи з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, яка сталася в 

наслідок стихії 21-27 січня 2014 року  

5.Про роботу із зверненнями громадян 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



Виноградарської сільської ради та хід 

виконання УПУ від 07.02.2008 року 

№109/2008 "Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування" 

Про хід реалізації соціальних ініціатив ПУ 

Виноградарської сільської ради 

АН №7 

24.02.2014 

1.Про контроль за надходженням доходної 

частини місцевих бюджетів, ефективне 

використання бюджетних коштів, якісне 

виконання місцевих бюджетів згідно 

бюджетного розпису 

2.Про декларування доходів державних 

службовців за 2013 рік 

3.Про проведення чергового призову 

громадян на військову службу 

4.Про роботу із зверненнями громадян 

Бецілівської сільської ради та хід 

виконання УПУ від 07.02.2008 року 

№109/2008 "Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування" 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

 

Протоколи апаратних нарад Роздільнянської районної державної 

адміністрації за січень 2014 року 

 

Реєстраційний 

номер та дата 

створення 

документу 

 

Порядок денний 

 

Вид 

документа 

 

 

Носій 

 

Місце 

зберігання 

АН №1  

13.01.2014 

1. Про виконання завдань Президента 

України щодо належної підготовки до 

відзначення 200-річчя від дня народження 

Т.Г. Шевченка  

2. Звіт управління пенсійного фонду 

України в Роздільнянському районі з 

питань роботи зі зверненнями громадян за 

2013 року. 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий  

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

АН №2 

20.01.2014 

 

1. Про реалізацію завдань Президента 

України щодо забезпечення національної 

єдності та громадської злагоди у контексті 

відзначення Дня Соборності та Свободи 

України. 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий  

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 



2. Про рівень середньомісячної заробітної 

плати в розрізі галузей економіки.  

3. Про план роботи районної державної 

адміністрації на І квартал 2014 року.  

Доповідає - Головко Ольга Яківна  

4. Звіт Гаївської сільської ради з питань 

роботи зі зверненнями громадян за 2013 

рік та основні напрямки роботи селищної 

ради у І півріччі 2014 року. 

5. Про хід реалізації соціальних ініціатив 

Президента України в Гаївській сільській 

раді 

АН №3 

27.01.2014 

1. Про реалізацію завдань та соціальних 

ініціатив Президента України щодо 

вирішення екологічних проблем району. 

2. Про хід виконання розпорядження 

голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 15.10.2012 року № 

1114/А-2012 «Про додаткові заходи щодо 

розвитку галузі тваринництва»  

3. Про роботу із зверненнями громадян 

Новоукраїнської сільської ради та хід 

виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування». 

4. Про хід реалізації соціальних ініціатив 

Президента України в Новоукраїнській 

сільській раді 

протокол 

апаратної 

наради 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

 

 


