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КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
								

Порядок денний
засідання колегії райдержадміністрації 


06.03.2015 року					Зал засідань райдержадміністрації 
	10.00 год.						м. Коломия

Про хід проведення мобілізації в районі відповідно до указів Президента України від 14.01.2015 р. №15/2015 «Про часткову мобілізацію»,                    від 30.01.2015 р. №40/2015 «Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році і виконання цільової Програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в Коломийському районі за 2014 рік.

Відповідальна
за підготовку: 	Михайлишин Л.І. – заступник голови райдержадміністрації 

Доповідав:	Пархоменко О.М. – військовий комісар Коломийського ОМВК  

Співдоповідали:	Клімух В.В. – перший заступник начальника Коломийського відділу МВ УМВС в Івано-Франківській області
Лопачак М.І. – заступник начальника управління, начальник відділу розвитку підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, торгівлі та сфери послуг управління економіки райдержадміністрації 

Про виконання бюджету району та районного бюджету за 2014 рік.

Відповідальна
за підготовку: 	Михайлишин Л.І. – заступник голови райдержадміністрації 

Доповідали:	Попадюк О.В. – начальник фінансового управління райдержадміністрації 

Співдоповідав: 	Кирик І.В. – в.о. начальника Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2014 рік.

Відповідальна
за підготовку: 	Михайлишин Л.І. – заступник голови райдержадміністрації 

Доповідав:	Шупяк Р.Р. – начальник відділу соціально-економічного розвитку та бухгалтерського обліку управління економіки райдержадміністрації

Про підсумки виконання Програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» за 2014 рік.

Відповідальна
за підготовку: 	Михайлишин Л.І. – заступник голови райдержадміністрації 

Доповідав:	Шупяк Р.Р. – начальник відділу соціально-економічного розвитку та бухгалтерського обліку управління економіки райдержадміністрації 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2014 році відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 р. «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».


Відповідальна
за підготовку: 	Михайлишин Л.І. – заступник голови райдержадміністрації 

Доповідала:	Микитюк М.В. – головний спеціаліст з питань звернень громадян загального відділу апарату райдержадміністрації  






Голова районної
державної адміністрації, 
голова колегії  						         Любомир Глушков

