
Протоколи засідання колегії при Роздільнянській районній державній 

адміністрації за 2018 рік 

 

№ 

п/п 

Реєстраційний номер та 

дата створення 

документа 

Порядок денний 

  1 

28.11.2018 

    

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 

1. Про розгляд проекту районного бюджету 

Роздільнянського району на 2019 рік . 

Доповідач: Колодєєва Ольга Олександрівна – 

начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

2. Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в районній державній адміністрації, 

органах місцевого самоврядування  району 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 

9 місяців 2018 року. 

Доповідач: Кальнєва Алла Анатоліївна –

   начальник відділу загального діловодства 

та контролю апарату районної 

державної  адміністрації 

3. Про підсумки здійснення заходів щодо 

легалізації трудових відносин, забезпечення 

мінімальних гарантій з оплати праці, 

підвищення рівня заробітної плати в районі 

протягом 9 місяців 2018 року. 

4. Про підготовку планів перспективного 

розвитку територій на 2019-2021 роки. 

Доповідач: Романенко Ігор Олександрович – 

начальник управління розвитку та інвестицій 

райдержадміністрації 

5. Про стан дотримання страхувальниками, 

зокрема в бюджетній сфері, норм 

законодавства про працю. 

Доповідач: Єгорова Лілія Миколаївна – 

начальник Роздільнянського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України 

Одеської області. 

  

  



Протоколи засідання колегії при Роздільнянській районній державній 

адміністрації за 2015 рік 
  

№ 

п/

п 

Реєстраційн

ий номер та 

дата 

створення 

документа 

Порядок денний Вид 

докумен

та 

Носій Місце 

зберіганн

я 

  №1/01-11 

 23.03.2015 

1.Про схвалення 

проекту  рішення районної ради 

про районний  бюджет на 2015 

рік. 

2.Про підсумки соціально - 

економічного розвитку району у 

2014 році. 

3.Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в 

районній державній 

адміністрації та органах 

місцевого самоврядування 

Роздільнянського району 

протягом 2014 року.   

4. Про хід  виконання  актів  і 

доручень Президента  України 

та Кабінету Міністрів 

України  структурними 

підрозділами Роздільнянської 

районної державної 

адміністрації  за 2014 рік. 

Протоко

л колегії 

текстови

й 

докумен

т 

Відділ 

загальног

о 

діловодст

ва та 

контролю 

  №2/01-11 

29.05.2015 

Про стан кадрової роботи та 

виконання завдань і доручень, 

визначених актами Президента 

України та Кабінету Міністрів 

України у сфері державної 

кадрової політики за  1 квартал 

2015 року. 

Про   підсумки соціально – 

економічного  розвитку 

Роздільнянського району за І 

квартал 2015 року 

Про надходження  єдиного 

соціального внеску   та 

погашення заборгованості з 

платежів  до Пенсійного 

фонду  України. 

Протоко

л колегії 

текстови

й 

докумен

т 

Відділ 

загальног

о 

діловодст

ва та 

контролю 



Про  хід  виконання  актів  і 

доручень  Президента  України  

та Кабінету Міністрів 

України  структурними  підрозді

лами Роздільнянської районної 

державної адміністрації  за І 

квартал 2015 року 

  

  №3/01-11 

28.08.2015 

1.         Про підведення підсумків 

соціально-

економічного  розвитку району 

за І півріччя 2015 року. 

2.         Про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян в 

районній державній 

адміністрації та органах 

місцевого самоврядування 

Роздільнянського району 

протягом I півріччя 2015 року. 

3.         Про стан виконавської 

дисципліни та хід виконання 

актів і дорученнь Президента 

України, Кабінету Міністрів 

України в районній державній 

адміністрації в ІІ кварталі 2015 

року. 

Протоко

л колегії 

текстови

й 

докумен

т 

Відділ 

загальног

о 

діловодст

ва та 

контролю 

  

 


