ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови
Розівської районної
державної адміністрації
_____________В.В.Філіпович
«____» грудня 2014 року
Попередній перелік питань
для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області
у І півріччі 2015 року
№
з/п

Зміст заходу

1

Про реалізацію завдань Стратегії державної
кадрової
політики
на
2012-2020
роки,
забезпечення в кадровій роботі виконання вимог
чинного законодавства з питань державної
служби та засад запобігання і протидії корупції в
Розівській райдержадміністрації Запорізької
області у 2014 році. Планування роботи з питань
реалізації завдань Стратегії державної кадрової
політики на 2012-2020 роки, забезпечення в
кадровій
роботі
виконання
чинного
законодавства з питань державної служби та
засад запобігання і протидії корупції в Розівській
райдержадміністрації у 2015 році
Про стан організаційної роботи в Розівській
райдержадміністрації у 2014 році

2

Обґрунтування необхідності здійснення заходу
І квартал 2015 року

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

З
метою
аналізу,
удосконалення роботи з
кадрами та роботи з
кадровим резервом

Січень

Відділ
кадрової
роботи
апарату
райдержадміністрації

З
метою
аналізу
організаційної роботи

Січень

Відділ організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

3

4

5

6

7

Про стан роботи з документами та здійснення З метою контролю
контрольної діяльності в райдержадміністрації у
2014 році
Про стан роботи із зверненнями громадян в З метою контролю
райдержадміністрації за 2014 рік

Протягом
кварталу

Про забезпечення реалізації вимог Закону З метою контролю
України «Про доступ до публічної інформації» в
райдержадміністрації за 2014 рік
Про підсумки соціально-економічного розвитку З метою контролю за
Розівського району за 2014 рік
розвитком території

Протягом
кварталу

Про підготовку та проведення
весняно-польових робіт

Березень

Протягом
кварталу

комплексу З метою організованого
проведення
веснянопольових робіт

Протягом
кварталу

Загальний
відділ
апарату
райдержадміністрації
Загальний
відділ
апарату
райдержадміністрації
Загальний
відділ
апарату
райдержадміністрації
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

ІІ квартал 2015 року
1

2

3

Про стан контрольної діяльності та виконавської З метою контролю
дисципліни в райдержадміністрації за І квартал
2015
Про підсумки соціально-економічного розвитку З метою контролю за
Розівського району за І квартал 2015 року
розвитком території

Протягом
кварталу

Про організацію та проведення зернозбиральних З метою організованого
робіт
проведення
зернозбиральних робіт

Червень

Керівник апарату
райдержадміністрації

Протягом
кварталу

Н.М.Карнаух

Загальний
відділ
апарату
райдержадміністрації
Відділ економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

