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!1ро затверлэкення 11олояссння про
колег|по 9угу|всько| рай<!нно1
дер2кавно! адм!н!страц11

81:тппов!дно до статей 6' 39 3акону !кра|ни <[[ро ]\1!сцев! .]ер,канн]
а:тт|н|с:раш|]',. |и::ово:о ре!лачен!у м|сшевот дсР;,](авно1 алт:|н!с':раш|1.

3атвер,1)1(еного постаново|о 1(аб|тте'п'у \4|н!стр|в !кра'{ни в!д 11 грудня 1999 року
.!\с 2263 (в рсАакш!| постанови (аб!нету й1н1стр|в !кра1ни в!л 31 л<овтня 2007

рс;к5 !:л' !270). !илово:о !!оложе|!!!я :гро колеп!ю м!н!с:ерс:ва. !нп::о:о

це1!трешь!|о''о ор!'ану виконавчо1 влади ! м!ст1ево] державно] адм1н|страш!'[.

за1'верд)(еного постановото 1(аб!не'гу й1н!стр|в 9кра]ни в|д 02 ;ковтня 2003 року
,$о 1569 (з! зм|нами). |1оло;сення про колег|то {арк1всько| обласно].'{ержавнот
адм!н]стратт!'| в!д 06 травня 201,1 року !\! 168:

! . 3а гверли : и ! |оло;кення про коле: !ю н1: 1|всько? районно| лер:кавно!'
алм!н!страц1! (лодасться).

2. Бизнати таким. що втрати.]]о нинн!сть' розпоря.дження голови райо:п;о|
лер;кав:то1 адм1н!с'граш|! в!д 30 грудня 2011 року !'|"э 991 <|!ро :]а|'веРджсння

[[о::о;кення про ко'пег!го райо;;тто1 дер:кавно| адм|н!страш||'>>.

|-олова районно| дер:кавпло!
адм1ц!страц!! €.о. коРолк)к
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Розпоряд;л<еттня го"'товш

ра йон:;о[ лср;ас;вно| а.; м !н !с : рэ:т|"г

./:.!'':;..2} 2./'/сц:| х, :/71

положв'ння
про колег1:о чугу1всько| районно! лер:кавпо| алм!н!страш!|

|. 3агальн! поло?|{сння

! ' |]е [[оложення визначас загальн] заса,'ти утворення | д!я.;;ьност| колет !]

! !1 : у'1вс ько! район но| лерт<ав::о{ а-1м !;;!с : ра ш||.

2. (олсг]я 9угу}всько| райо:;но! державно! ;шм1н|страп1! (,'1}п; - ко-!ег!я |

( конс).'1ь]а!ив||0-.|()гад'!им 0р!ан0м ! у:ворнт':ься )'1я п| :по:овки

рс'кстменлац!й ц10::() виконання райопп::ою .]ержавно!о а_]м|н!с:раш!'ю св.'|х

!ав.]ань. п0го_1жено:о вир!шення пи!ань_ шо н.1лежа!ь:о 1]'кот:пе:е:;ц!1 :а :.:я

ко;|ек1'ивного | в1льного обговорення найваж.;тив|ш;их напрям!в !1л!яльност!'
3. ! сво]й робот| колег!я керусться !{онстицш!сго 1'а законами ! кра{яи'

ак'г'ами |1резидента !кра|ни' }<.аб|нету \{|н|стр1в !кра!ни, !ятпих ше::тральних

ор:ан|в виконавчот вла_1и' Ро_}п0ря.]женнячи :ол!в об.:асппп;[ !] Р33йоннот

деР)кав,|их адм|н|страш|й, Регламентопт {ут'у!всько| район:;о; .(ег]жавнот

д.'1шт !н !страш!| та цим [[о;то;:сенням.
4. Р!:::ення про утворення або л1кв1дац!ю ко"пег|! прийптасться |'о.]]ово1о

район но| дер)кав]!от !.]м|н!с'1 рац'т.
5. !(оорлинатт|то роботи тцодо ;;1дготовки зас!дпнь колег!1 зд!йснюс

кер1вник апарату районно! лержавг:о| алпт1н!страш!!.

![. Функц|! колег|!

6' |{олег'!я:
1) обговортос | т;риймас р1шгення щодо перспектив ! ::айваж.;пив|ших

напрям1в л|яльнос'г! районно| дер;кавтло] адм|н]стра:ц!];
2) розглядас пропозиш!| щодо:

удоскона|ення законодавства;
'забс:зпсчення ефективно! сп!впрап| з обласного дерхавно}о

а;1ь; !н!страш!сго, територ|альними огганами вико+:пвчо] влади та ор!'анами

пт!сцевого самовря'1ування;

роз|пирсння м1;кттаролного с; п 1вроб|тни:{тва у в1';тпов!лних сферах

д!яльност|:

формування та ре;ш|заш1| у район! дер)кавно1 по;:]'тики 1' в|.зпов!дгтих

сфсрах л!яльност1;



3) обговорюс: прогнози ! програми соц|апьтто-еконоп:!вного роз:зипк1 |

б+олже'гу району' дер;кавн! та районт;| програми! визна'тас тд.тгяхи ]1 реал1запт]!:

4) розглядас пи1'ання про ста|| /(отримання ф!нансово!" бтод;т;етнс:]

]1исципл!ни, збсре;ке::ня 1'а використа1|ня державнол0 п:ай:;а' зд!йснегпця

вттутр!гпнього ф!т|ансового к(')н'грол1о 1'а усуне1]ня вияв;|сних недол]к|в;

5) розробляс прог:озиц|! 11!одо )]!осконалсння д]яльпос'; 1 райо!;то{
державно! адм!ц1страц|], п!лприсмств' -\'станов !з орган|заш!й. !т1о напе?ка'1ь до

сфери у;;равл|ння районно! державно| адм|н|страп|!;
6) анал|зус ! коорАинус роботу з виконання акт!в 1{резидента !кра}ни,

!рял1 пз !н:ших ценпра':ьних ор;ан!в виконавчо] влади. ро'1п(}ря 1жень :о;!в

обласно| та районно! державних адм|н|стра::1й ;

7) анап!зус стан роботи районг:о| державнот адм|н|страш1{ ] питашь

забезпечсння прав | свобоА люлини та громадянина;
8)розг;пяАас ре3уль'!ати роботц районн01 дер]1(авно| адм!:;!спраш1|'

п1дприсьтств. установ та орган!зап!й' !1о нале)кать ло сфери !!' хправ.п!т:ня.

орган!в м!сшсвого самоврядування (з питань виконання де.]|е]'ованих

повттова:кень), а тако':к 1нтших п|лпРис:мств, установ та орган|заш1й нсза-пеж11о

в!;т форпти власност] 1 п|д:торяАкування (у ме;ках компет'ент1||), ]зсл)\ов)(
|нформаг1!ю про роботу кер|вник[в цих орган!в;

9) анал!зус стан дотримання законодавства }кра{ни з т;и:ань зер;кавно|

('. !) жби. ор] а]|! !ац!йно-калрово| робо ги ! а вик0навсько[':исципг. :] ни:

10) розглялас |нтп! питангтя' пов'язан| з реал1:зац|сто завдань, т1ок']!адених

на районнт державн) а:м !н |с пра: п!ю.

[11. склад колег|т

7. !(|льк!сяий та персональгтий склад колег!] виз!!ачас'гься головою

рэйонно1.;ержавно| алм!::1с : раш!1.
8. !о складу колег|| входя';'ь:
голова районно! д1ержавно1 адм1н!с'трац1! (гюлова колсг!!). пер;;:ий

зас'|'у|!ник голови' заступник голови' кер!вник аларату (за посадотс:)' кер1вники

структурних гг1лрозд|л1в районно! лержавно! а':тм1н|страш||;

у раз1 потреби, кер1в;;ики територ|альних орган|в ви:<онав'по1 влади.

;;осадов] особи орт'ан!в м|сцевого самоврялуваншя (за зголокэ).

до с}с,1а.1} колег|1 за ::ропо'зи:п!снт гроуалськи\ ор:ан!заш!й. :ворних

сп|.лок, п!лприсмств та 1нгпих оргап1за:]!й што;куть бу':'и вкпк':непп! !х

представн ики.

!!. Фрган|зац!я робот и колег!1

9.0рган|зац1я робот'и колег|! визначас'|'ься Реп]|аменто\п 9угу[всько1

районно| дср:кавно] а,'тм|н!страц|1'т'а циь: 1 1о.ло;кен:лям.

10. Фрп'ан1зац!йно;о формото роботи колег!! с зас;/{ання. []ер|о,цичн1сть

||ровсдсння зас|дцнь ко.':с: |] ви'{нача| ! ься 11 половою.
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} раз! потреби \'|охуть пр|.)во[итися ро'!|!ирен! га ви1]111 |]ас1дання

колег!]. а'т'ако:к сп1льн] зас1дання з колсг]ями !ятлих оргат|в вико+тавчо'{ влади'

! !' Робо:а колег!] зд!йснюг;ься в!_:пов!д::о до ,а 
' 
вср-]женого |1' по':овото

;л;ану зас!лань на р1к, у якому зазнача1оться пи']ання. ::1о необх!дтно

розгляну1'и' в1дпов!,,1апьн| за п]дго'товку, терм|тт пгода:;ня матер|ал!в на

зас!дання колет'!'] та дата ]х проведення.
(;рук:1рн| п!-:ровл!ли районно{ лср;кавно!'адт:]н|с:ра:п]] не п!зп:!:::'' н|т;

за сорок дн|в ло лонатку року надаю'гь ло орган!заш1йногс'т в|пд!л1 ;:порат1

районно'[ дер}{авнот адм|н|страш1{, погод;кен| 3 {]ер1]1им']аступником'
,'''у.'''*'* голови та кер1вником аппарату районппо[ дер)(авнот адм!:;|с';раш1{'

в!лпов!л::о.порозпо.:!.;1 обов_я';к!в'пропо;иш||_;оплапп1 ;ас!_т;пнь на р!к'
Фрт'ан|зац!йний в!лл!л апарату райоттно! дер;кавпо1 апм!н!стро:т!!'

) !а|а]ьню( налан! :пропо'зиш!1. форт:5г план'!ас! [ань на р]к' лого'[)]{}' иого'3

кер1вни кот: апара:1 райо:;::о[ лсржавно| алм!н!с граш!1 га не п| ;н |ше за ']ва-1|!я ! ь

_1н|в _-то пона:ку рок} ]!о(ас !!а |а]вер.[жсн!ш толов! районно! -1егжавно1

а,1п': !н!страц1|'
!2' 3апвсрлже::ий ::лан зас|.пань ко.:сг!1 :ово;и:ься .;о в!-:ом.: чле::!в

ко"теп'!!, кср|вник|в структурних п1дроз;т!л!в районно! ;:ержавно| адм]н]страц]]'

орган|в м|сцевого са\'1оврядування. виконавц!в, як| готутоть в]дпов|дн! пи:ання

на зас1дання колег[!, не п!зн|;пе н!ж за два тижтт!,цо понатку року.
[[лан зас1дань колег!] на р!к п|дляго. опри.]!!одненнк) у порядку.

передбаненому 3аконом укра'|пи ([|ро лос'туп до публ1нно! !нфортташ!1".

!1. !ола:ков! пи!ання л.1я ро{гля-1) на зас|:анн! коле; !] т:он1 :ь б1 пи

вклто.тен| до 11орядку дец11ого за р[шенням 11 голови не п!з1д]!1!е н|)к за десять

дтп!в до нергового зас!данття. [[озапланов] пи'гання го'гу}оться 1 :ерь:|ни,

визначетт1 головото районно| дертсавно! алм|н!страц1]. ||]дготовка розгор1|у1ого
плану 1 птатер!ал!в:;а зас1лання ко.;:ег!| готусться у стис:т1 терм!ни.

!4.для п;.1!о]овки мапер!а:!в ! 0кре\|и\ ли:ань. як1 внесен| -:о::роск:5
порядку денного зас!данття колег1|, орган!зап]йний в|дд1л апара'гу районно}
дер)кавно] адм1н|страш!| розробляс розгорнутий план п|дтотовки (:;е п1зн|ште

н]ж за 30 дн|в ло зас|данггя)'
||лан п|дготовки питань 1!а зас|дан:;я колег!! :;опере.1ньо погод)кусться з

кср|вником апарату районно'[ Аержавно[ алм!тт|страц!!. ;т1с:гя чого
']а ! вер_1)к) { !ься :оловою районно|лержавно'[алм|н!с:раш!!'.

3атвср.4т<ений розгорнутий штан п|дготовки питань на зас1]пання колег!| 1

стисл! 'г'ерьт|ни доводиться до виког:авц!в загальним в|д,'(1лом апзрат) районнот
дерт<авно! а,ш.м!н!страц|!.

15. [1ергпий засцпник голови' застут1ник голови та кер!вттик апарату

районно| Аержавно} адм|н!страц!{' в!дпов!;1ацьц| 3д 'п|дготовку г!итань ца

зас|дант:я ко';тег||, протягом 'гижня, п!с.т:я затвердження ро]]орнутого плат|у

зас!-;зння колег!1. визнача:о:ь спр1кцрн| п!лроз:|ли районно| лержавно|
о:м!н!сраш!|. в!:п:ов|лно до ро!по п!л1 обов'язк!в. як| в|дпов!да*о:ь за

::! 1по:овкч ма:ер!а:!в на зас|-:ан:пя ко.':с: |]. ви;начапо:ь.топов!дачо з .ла!!0!о

питання.
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16. !(ер|вники сруктурних п1дрозд]л|в районцо] .,{ержавно1 адм!н!стРа:т!],

як| в1дпов1датоть за п1дготовку матер!ат|в на зас!да}!ня ко:тег|}, узголжуготь';'а
коорди!!}к)|ь робо:1 !нгших с!р}к|)рних п!лро;л!л!в районнот :ержавно1

адм!ш!страц||, запуча|оть тх до роботи з п]дго'говки необх|дних мзтер!ал|в'
17. [||дготовка :торядку денного зас]дання колег|]' з;'|дно |з затверд;кеним

ттланом зас!.;1ань ! з урахуванням внесеяих пропозигт|й' зд!йснктс':'ься

орган!зат1|йним в1лд!лом апарац районно'| державно! а:гм!н!страш|!. який не

л!зн1гшс н]ж за деся1'ь дн]в (цозат;ланового за п'ять дн1в) до зас|да:тня колсг!]

подас: йо;ю для затвердження голов! районно! державно| Ф:м1н!страш!! за

п1д;тисом кср|вника апарату районно! державно! 4цм|н1стра;т|{.
! ::роект! порядку денного 3{!значасться допов|дач ]з кожного питагл;тя.

|1роект порядку денного зас!дання колсг!] п|ллягас о;;рилюдненн|0 у
лорядку, псредбаненому 3аконом }кра!ни (про дос |'уп ло луб::1нно!

|нформац1!>.
18.('груктурними тт!дрозд!лами рйонно1 дер:кавпо| а,'тм1н|страш||.

в|,1гтов|дальними за п!Аготовку пита11ь для розгляду на зас!дан;;! ко.;:ег!'|.

пода]оться матср|али (окремо з ко)кного питання) ясрез зат'апьний в!л.ц1л

а;:ара г5 районно| _:ержавно| алм1н!с граш!1:

1) лроект порядку 71енного зас]дання колег1;' 1 якому вказусться

допов|дач та особи, як! братимуть участь у обговорснн! питання (в|зусться

виконавцем | перпт;им заступг:иком' ]аст}пником голови та кер|вником апара':'у

райотттто] дертсавно! адм|н|страш|! в1дпов|дно до розпод1лу обов'язк1в);

2) дов1дка :] викладе}|ттям обгрун'тованих висновк1в | лропозиш|й

(в|зусться виконав1{ем | першипт заступником! засту!|ником голови та

кер1вником апарату районно| деря<авно! алм|тт!с'грап|!' в!,'тпов|дно до рстзппод!л1

обов'язк1в);
3) проект р!тшення ко.;гег|! (в|зус'гься виконавцем' ;праш!вниками в!,т'т!л!в

апара';'у районно'[ державно| адм|н|страш]]: заг:шьни^1, контрол!о! юри]1ичним,

та пер1!|им заступник0м' зас1улником го,тови | кер!вником а!!арату райо;;но!
лержавно! алм!н|страп!|, в1дпов1дшо ло розпод1;;у обов'язк|в);

4) проект розпоряд)1{е11]1я голови р]йон||о[ дср;кавнс.;: алпт!н|страп|!

(в1:зусться вико11ав|]ем' прац!вл:иками структур11их п|лрозд!л!в а::арат1

райо:;:;о1 державно] адм1тт1с'щат1!{: зага"[ьним, контро"1ю! ториди!'ни]\1 |а

пер|ццм :]аступником, заступником голови ! кер1вником апарату райотлно!

7:ер;кавно| адм|н|страц!], в!дпов!дно,'то розпод!лу обов'язк!в);
5) сггисок ос1б' в|:т;;ов|дно до визначени\ категор|й унасник!в,

']апро11!ених на зас!дання колег|! (в|зусться виконавцем 1псртлим заступ11ико\{,

заступ!|ико}1 голови | кер1вником апара1у райо:;но| державтто! а1п:1н|сщаш!'[.

в1дпов!]дно ,;1о розпод1лу обов'язк|в); '
6) список запро1дених ос!б, як] виявшти бал<ання брати 1насть -т

обговореп:;;! !!и'!ань поря.]ку _:енно:о ;ас1.пання ко.:с: |1. !; ';аз::аченнят: ]х

::р! ;виш_ ]т:сн :а по ба:ьков]. м!сшя робоги |а_}аймани\ поса.!:

7.) .,пов!лков! ма:ер!а.:и (го!рах\нки. с]:]!и('!и|!н| ма:ер!п.:и' ;в!:и.

.'11ап'рами. таблиц1 тотцо) в|';утоться викон3вцем | пер:т:им :]аступником!



)

зас'!)пником голови та кер1вником апарату об'аснот дер)кавнот адм!н|страц]т.

в! 1!!ов|_]но до ро|!!о,,1!л) об0в'я !к|в:

8) проект допов!д| питання' ц(о розгляда€ться;
9) ресстр розсилки ви'гя г|в |з !ротоколу зас|да;ть колег|]'

!0. [}|_1пов!:апьп:!с|ь за сво|'часн) :з як!сн} :;!.тго:овк5 ма':ср!ап|в ::ес1 :ь

;тертший заступттик голови! заст}пник голови та кер|вник аларатт районшо|

дер;т<автто{ адм!н|страш!!, в]дпов1дно до розпол|;:у обов'язк|в, кер1вники

структурних п!дрозд|л|в районгпо[ дер';:<авно! адлт!н!страш1[ та !1 апарату' як!

!о!ук!'1ь пи!а]!||я на роз;лял ко.;ег!'[.

]0. Фсоби' в!дпов|:альн! ;а п1л:о:овк1 !а по-]ання ма:ер!ап!в на

зас!дант;я колег!!' не п|зн!тпе н!ж за с!м дн!в до т1ергового зас|/1ання, надаоть
платер!апи до загального в|лд1лу апарату районно'{ державнот алпт!::1страп|!

в]дпов!дно до ттункту 18 цього |!олохення.
3ага:ьний в|дд1л апарац районно'{ державно! алм|н|страпп|[ контрол1о'

сво€.{асн!сть подання п'|атер|а.]11в! !1срев!ря€ прави.!ьн]сть ]х оц)ор|\''лен!|я.

11е л]зн!гп як за два ]]н| до зас]дання колег|! вс| докуме}|т1т пода}оться

голов! районно! .1ержавно| адм|::|страц11 терез кер|вника апарату райо::шо|
,' тер:кавно| адпт|г:|страц!].

1{ер!вник апарату рай0нно! державнот адм!н|страш|| мас право 11овеРтати

докумснти на доопра]1ювання.
]!' 9ленам коле: !| ма:ер!а.:и !!а.!ан_'|!ься:пе п|зн|шс н!ж ;а при:::! .пс'

|1,\';л!ння. а у ра+! ::ровс.гсння по}ачепгово!о 'а(|_1ання 
:;е :;|;н|шс н|ж ;а

один де;:ь до зас|дання.
22. [1ов!домлен::я н.ген!в колсг!| с|льських. селишни\ :ол1в ::ро нас.

м]сце прове,1ення. порядок .'1енний зас|дання колег|1 ':а рссстрзш!я ::их

{а!!гошсних'зд!йснпоспься 
'а|[ль|!!!\| 

в!лл!.:ом апароп1 райо:;ппо| ._тержавно|

адм1н1страц1!.
]1ов|доьтлсння !нгпих утасник|в зас|дання про час' м]ст1с проведе:;ня.

::орялок денний зас|дання колег!] та рссстраш1я цих за[]ро1шених зд|йснюсться
структурними п!дрозл!лами районно! державно1 а;!м!н|стра;т!'[ :а !1 зпарат1,

в!.п::ов!-:альниуи за п!д:о:овк) пи !ань !!огядк) денно:о ;ас]дэння коле: |1'

(труктурн| п!дрозл|ли районнот державно] адм!н|страш!1 та !1 а::арату.

в]:тпов]дацьн! за п!лготовку питань г1орядку де::ного зас1дання колег|!, за п'я'гь

дн!в до зас|данття колег|| надак)ть до загзльного в!:д!:гу апарату райопно|
дерхсавно'1 алм!т;!с:рац!| в друкованому та електронному вигляд!, погод;:;е:п! 1'

в!':пов|лних ззс:1пник!в !о.'1ови !а кер!вника а!!аРа'1} р]йонно| :сржав:;о1

алм!н1с'т'раш!! списки зацро1|]ених на зас|дання колег!] !з зазцачен]]ям таких

даних лро запрот|]ених: пр1звитце' ]пт'я та ;то батьков]' дата народ)ке}!11я!

посало. с.:1ж{5ов| ':а моб|льн| 1чдч:|:они'

!. [1орялок проведеппня зас|дапппля колег!!

23.3ас1:дання колег1| веде '[[ голова. ){' раз! його в!дсу'гнос'т1 пертпий

заступник голови районно| ]1ер)кавцот алм!н|страц!'|' а у раз1 в|лс1тност!

останвього заступ1{ик л'олови район:;о| ]]ержав::о| адм!н!страш||, на яког0
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покладено викона1!ня функш!й | |1овноважень го;:ови районно| дер>т;авно'{

адм|н!сщац!!.

24.3ас|дапця колег|| с лег! :имним' як1шо 5 ньоп:у бере участь |1е мен||]е

н !:к лв! :ре : ини в|д зап ально] к].':ько( | | член!в колег!т.

25.9лени ко.]|ег!т беруть участь у зас1да|1нях т<олеп!'| особисто. ! раз1,
коли член колег|| тте можс бути присуттт1м на зас|данн|' в|н мас право

попере/1ньо подати го.'!ов! колег1] в!дпов1дн| пропозиц!? з {|и:'ань порядку

де!|ного у письмов|й форм1 та !нформувати кер;вника а]!арату район11от

дср:кавно| адм! н!с'грац|{.
26. [1орядок денний зас!дання та р1тпення ко;тег|| загвсрл;кутоться

.:';;енами колег1! тлляхо\1 голосу8ання.
27. 9лени колег!!, як1 беруть унасть у !!'зас1данн1' ре€сщук)ться'
Фсоби, запро:шен! на зас1дання колег]] для р()з!ляд} окремих цита!]ь.

мо;куть бути присутн|ми п|д нас розгля.т-т !нших ;;итань ли::]!- 3 дозво"']у го.]]ови

ко.;:ет'!].

28. {лени колег1] та особи, заттро:ттен| для унаст1 у розглял! окреп:их
'' .а:оть необх|дн|ли!]нь. бср) гь учас!ь в !х об!оворенн|_ вносягь пропо1иц|!. .]

] !ояснення.
2Ф. ! о.пов) ючий ппа зас!]анн| колсг|1 можс прийня !и р!ше::::я ::ро

:]акритий розгляд питань ||орядку ленного'
!1!д тас закритих зас!,;(ань колег!{ (закритого об;'оворення окремих

питань) п|дготовка ма'т'ер|ап!в, оформ"пепня р1гпень, тцо приймаються.
:з]1]йснтосться в|дпов|дно до законодавства !кра!ни.

30. Р]тпення колег[! приймаготься з кожно!'о пита11!]я порядку де111]0го

в!;1критим голосуванням б]льгц1стто голос1в присутн|х на зас]далн! члсн|в

колег11'
3а р!штснням голов}'к')чого може застосовуватися !!роцедура та€!1ного

]'олосуванця.
А5мка в!лсугньо!о ч.!сн! коле: !1 з пи!3нь поря_]к) :снного зас|.1ання.

!|о:ана ) письмов!й форм!. роз;лялас:ься на ;ас|.;анн] ко.:е: !! ! врахов1,:ься
п|'1 нас голосування.

\ ра+! р!вно:о розпо п|_:1 голос|в. !0.!осголов}ючо!0' вир;]!!а!ьниу.
31'} раз| проведе11ня сп]льних зас]дапь колег|] та 1нтших орга+т!в

вико:павчо1 в.':ади приймаю: ься сп|. :ь;;| р!:г;сння.
32. {_олова колег!! приймас р!тленття г::оАо присутност! 1 зп:! ::1д пас

зас|]{ання колег!! прелставник!в засоб!в масово! 1нформац!'{ та проведеш;я

к|но_, в|лео-, фо'гозйомки 1 звукозапису.
33. []!сля зас]дання ко.лтет'!{ структурний п|дрозд1л районно'[ лсржавно|

адм1н!страц!|, |тттлий орган викол:авчо{ влади, в|дпов|ла;;ьний за п!дготовку
пита11ь! доопрацьовус протягом двох лн1в (як;т(о голово:о коле; |1 нс
вс!]новлсно !нший :ерм!н) проск: р!::пення коле: |]_ з )рах)ванням ;з5ва::сень !

пропозиш!й, висловлених п|д час обговорсння питань порядку ,]1снного'

]!огод)кус !з лерглим :]ас'гупником, заст)'пником головш. кср|вником апара|'у

район:то| державно'] адм]н!страц1]' зг|дно з розпол|лом обов'язк1в, в]д_:|.;:ами та
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секторами апарату районнот державно] адм!н!страц!т: кон'[ро:1|о' заг:ш!ьним та

!оридичним | нерез загальний в1д]т|л апарагу районно! державно1 адм1н!сщаш1|

подас н3 ро']! .!яд голов! коле: |].

!{онтроль за свосчас11им доолра]1юван1{я)\{ пРоекту р!'|!е||ня колег1!

зд|йс;:тос: :;агацьний в1дд!л апарату районно! лер:кав;;о! аАм|н!с'грац1|.

34' Р!ше;пня колег!т ()(р()гм.'1яю г ься прогоколами- як| ск.!а.!аю!ься
'3а!а!ьнимв|лл!ломапаратурайо::но!лержавно|а:м|н|с:раш![:ап!лпис1к':ься
г0лов)ючим на зас|данн!- в!з1кт:ься кер!вником аг;ара:1 районно'[ :ер;:;авно|

а7цм|н!страц|| та прац!вником, який веде пгротокол. } про'гокол| вкзз}с :ься йогст

номер!,,(а1'а" час пРове]1ення зас1дання, пр|звища, |н|ш|али' т;осаши прис5тн!х
член|в колег|] та запро11|е]1их. перел|к питань, як! розглядапися, хто . топов]дав |

в]яв }ч;'|с|ь у обговоре::н!. зм|ст р|тлснь, п|,д1сумки |юлосува11ня з кожного

питання'
Р!глення с;т!льних зас|дань коле;'!} оформлятоться протоко.':ами' як!

п!дписуються головами в|дпов|д:;их колег1й орган|в вико;;авчо] влади,

в|зуються кер!вттиком апарату райошно{ лержавно| а.:тм!н!стра ш |! !а

прат]|вником' який всде протокол.
35. Р|гпення колег!! мож5ть б1ти реап|зован! шляхом ви](ання

ро !! !оРядження голови районно| :ержавно| а.тм|н!с : рош||'
(ер|вники сФуктурних п|дрозл1л|в районно{ державно| адм!н1с'граш|!,

в!дпов|дальн1 за л!дт'отовку 11цтання на зас!дання колег|1' у 5 - ленвий терм1;;

п!сля ,1а':'и проведен||я зас]дання ]'оту1оть проект розпорядже}111я !'о.]|ов!1

районно| державно] адм!н|страш|}, який в|';усться в]дпов|дно ло Регламеттту
({угу!всько! 

районно'[ дерт<авно| алм!н1страп|!.
36. Р!тлення ко.т;ег!] з проше_1)рних ! контрольних пит311ь в]]ося'|'ься до

протоколу зас|лання (без вилаттня розпорядження).
37' Р!г::сння коле: |1. ро-влорялження ]олови районно!' лер;п<авно|

адпп1н|страш|!, видан| за п|дсумками !1 зас|дань' доводяться загапьнипт в!дд!,том

апарату райотп:о! лер:кавно! адм!н!страш|! до член|в колег|'[. стр1к:урних
п|дрозд|':т!в районно1 лержавно? алм|н1страш1| !нгших орган1в виконав'то]'в,зади'

:;!,1;трисптств. уста11ов та орган|заш!й, що |1алежать до сфсри 1лравл|:;ня

райот:но1 дер)кавнот адм|н|страш!| та орган!в м!спгевого самоврядування' а

такотс кер|вник|в п1дприсмств' установ та орган|заш1й, незале)(но в1л форми
в-пасност1, у настин!, шо |х стосусться, за розраху!1ками розси-!ки' ]1аданими

ви конавцями.
38. йатер!али зас1дань колег]] збер!;ак:ться в установле11ому порядку у

зага-'1ьному в!,;од].;;! апарац район+то{.{сржавно| адм]н!стратт|].
39. Фрган|зац1йпий та загальттий в!дл!ли апарату райот;ппо| державно'.

а 1т;!н|с:раш!! нада!о'1 ь уе!оличн) долочог) в!длов|лапь::им ;;-п :п!.;;о:овк1

зас|дань колег|! районно! дер;кавно! адм1н!сщаш||.
(ер!вник апарату' у раз| необх!дност|! мас право до п1с{ роботи за.]1у'1ати

|н пш1 п!лрозд|ли апарату районно{ лср;кавшо| а:тм1н|стратт!{.

40.йатер1а;ьно-техн1.тне забезпечення зас!дань колег11 зд|йснгос'гься
в|.1,ц|лом ф!нансово-господарського забезпечення апарату районнст| дсржавно!
алм|н1страц1!.
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|нформап1йно-комл'тотерве забезпечення

зас|:цань колег1| покладас'|'ься на сектор |нформац1йно-комп'тотерного
:забезпенення апарату районно! лержавно! адм]н1страц|].

3ага:ьний в!дд1д ат;арац районно! державнот адм!н1страш!! забе:зпенус:

!{ергування б|ля зали тт!,'] 'та- ,',',","*,']я зас]далтня колег1].

\|'|. |{онт'роль за викоца!|ням р!ш;ень ко;лег11

41. (онроль за виконанням
зас гупник голови! заступ!!ик голови'

а:м!н|с :ра:т||- в!дпов!дно ;то ро ;по т!л1

ра йоп:п:о| лер;кавно1 а_:м!н |с : раш1{'
42. !(олег|я розгляда€ на сво1х зас]дан:тях ста11 викона1{ня !1рийнятих нею

р1гпе н ь.

р1тлень ко,тсг!! зд!йснгоготь ;:ертпий

кср!вн и к апзрац районнот ]ер)(авнот
обов'язк|в. 1'а сектор контрол1о а!|арату

|.то. ковтун
(ер!внпк апарату районно!
дер}{авно! адм!н!страц!1

!11трифанова 40 906


