
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Старобільської районної 

державної адміністрації  

Луганської області 

 

__________ Віталій КОНОНОВ 

 

__________________________ 
 

 

ПЛАН 

засідань колегії Старобільської районної державної адміністрації 

Луганської області на 2021 рік 

№з/п Питання, що будуть розглядатися Строк подачі 

матеріалів 

Відповідальні особи  Орієнтовна 

дата 

проведення 

Перше засідання 

 

1 2 3 4 5 

1 Про стан виконання бюджету та надходжень до 

бюджетів у 2020 році територіальних громад 

Старобільського району 

23.04.2021 Відділ фінансів РДА 29.04.2021 

2 Про резерви наповнення місцевих бюджетів ГУ ДПС у Луганській 

області (за згодою) 

3 Про визначення пріоритетних напрямків роботи на 

2021 рік 

Структури 

Старобільської  РДА 

4 Про розвиток сімейних форм виховання  та 

реалізацію державної політики у відношенні дітей 

Служба у справах дітей 

РДА 

5 Різне  



1 2 3 4 5 

Друге засідання  

 

1 Про підсумки роботи Старобільської районної 

державної адміністрації зі зверненнями громадян у І 

півріччі 2021 року 

09.07.2021 Відділ документообігу, 

контролю та звернень 

громадян РДА 

15.07.2021 

2 Про стан виконавської дисципліни Старобільської 

районних державної адміністрації за І півріччя 2021 

року 

Відділ документообігу, 

контролю та звернень 

громадян РДА 

3 Про стан взаємодії Старобільської 

райдержадміністрації з органами місцевого 

самоврядування 

Відділ документообігу, 

контролю та звернень 

громадян РДА 

4 Різне 

 

 

Третє засідання 

 

1 Про стан агропромислового комплексу 

Старобільського району та пріоритетні напрямки 

його розвитку 

01.10.2021 Відділ соціально-

економічного розвитку 

територій  

07.10.2021 

2 Про підготовку та проведення у 2021-2022 роках 

опалювального сезону на території Старобільського 

району 

Відділ інфраструктури, 

містобудування та 

архітектури, ЖКГ РДА 

3  Про стан правопорядку та законності. Проведення 

заходів щодо зниження злочинності на території 

Старобільського району 

Старобільський РУ 

ГУНП України 

4 Різне 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Четверте засідання 

 

1 Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку для забезпечення виконання 

Старобільською районною державною 

адміністрацією делегованих Старобільською 

районною радою повноважень у 2022 році 

17.12.2021 Відділ соціально-

економічного розвитку 

територій РДА 

23.12.2021 

2 Щодо стану виконання пріоритетних напрямків 

розвитку Старобільського району у 2021 році та 

делегованих повноважень, наданих Старобільською 

районною радою 

Відділ соціально-

економічного розвитку 

територій РДА 

3 Про затвердження плану засідань колегії 

Старобільської районної державної адміністрації 

Луганської області на 2022 рік 

Відділ організаційного 

та технічного 

забезпечення РДА 

4 Різне 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу організаційного та 

технічного забезпечення 
  

Наталія МЕДВЕДЄВА 

 


