СХЕМА
координації роботи консультативних, дорадчих, координаційних та інших органів районної
державної адміністрації

Додаток 3
до Розподілу обов’язків

Голова районної державної адміністрації

Перший заступник
голови районної державної адміністрації
Комісії щодо розгляду заяв на виплату
грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення деяким
категоріям осіб, які захищали
територіальну цілісність України
Районний оперативний штаб з координації
дій з проведення заходів з мінімізації
можливих негативних наслідків,
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із
пожежною небезпекою

Комісія по організації проведення
безоплатного капітального ремонту
власних житлових бу динків і квартир осіб,
що мають право на таку пільгу
Районний штаб для опрацювання заходів
із запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з
пропу ском льодоходу , повені та паводків

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Заступник голови районної
державної адміністрації

Колегія районної державної
адміністрації

Конкурсна комісія райдержадміністрації

Надзвичайна протиепізоотична комісія

Місцева комісія з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситу ацій

Методична рада при райдержадміністрації

Районна робоча гру па з питань обстеження
посівів озимих, ярових ку льту р та багаторічних
насаджень

Постійна комісія по систематизації і впорядкуванню
нормативно – правових актів райдержадміністрації

Районний штаб з питань соціального
забезпечення громадян України

Р ада по роботі з кадрами райдержадміністрації

Комісія з питань погашення заборгованості із
заробітної плати, пенсій,стипендійта інших
соціальнихвиплат

Районна комісія з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат
вну трішнього переміщеним особам

Спостережна комісія при райдержадміністрації

Районний штаб для опрацювання заходів
із запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій у Василівському
районі, пов’язаних з можливими
несприятливими у мовами осінньозимового періоду

Робоча група з координації дій органів
виконавчої влади щодо забезпечення
податкових та інших надходжень до
державного та місцевих бюджетів

Робоча гру па з координації та вирішення
проблемних питань з підготовки об’єктів
ЖКГ та соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період
Комісія з візу ального обстеження
технічного стану об’єктів соціальноку льту рного, житлового та виробничого
призначення
Координаційна рада з питань гендерної
рівності, протидії торгівлі людьми
Районна комісія з питань безпечної
життєдіяльності населення
Комісія з визначення перевізників для
перевезення пасажирів на приміських
маршрутах
Районна комісія для проведення
повідомної реєстрації колективних
договорів

Районна комісія з розгляду питань надання
одноразової грошової допомоги
постраждалим особам та особам, які
переміщу ються з тимчасово оку пованої
території України або району проведення
Ко місія у с права х а льтер нат ив но ї
(нев ійськ ово ї) слу жб и
Координаційна рада з питань організації
літнього оздоровлення та відпочинку
влітку дітей і підлітків
Ко місія з пита нь пр из на чення
населе нню , мал оза без пе че ним
гр ома дя нам вс іх в ид ів со ціа ль но ї
до по мо ги та піль г
Районна комісія з організації заходів,
пов’язаних з проведенням технічної
інвентаризації захисних спору д цивільного
захисту

Комісія з визначення та відшкоду вання збитків,
заподіяних власникам землі та
землекористувачам у Василівському районі

Комісія з питань захисту
прав дитини
Постійно діюча комісія з розгляду
звернень громадян

Районна комісія з питань евакуації

Експертна комісія апарату райдержадміністрації
Експертна комісія архівного відділу
райдержадміністрації

Районна робоча гру па з питання недопу щення
стихійної торгівлі на території Василівського
району

Координаційна рада з
питань розвитку
підприємництва

Міжвідомча координаційно-методична рада з
правової освіти населення

Районна комісія з питань поводження з
безхазяйними, забороненими, непридатними до
використання в сільському господарстві
хімічними засобами захисту рослин

Консу льтативна рада
у часників АТО

Робоча гру па з питань збільшення площ
природно-заповідного фо нду Василівського
району та встановлення їх меж у нату рі (на
місцевості)

Експертна комісія з
прийому , реєстрації, аналізу
та відбору проектних заявок
для проведення Конку рсу
грантів « Поспішайте
творити добро»

Робоча оперативна гру па з контролю за
збереженням внутрішньогосподарських
меліоративних систем

Координаційна рада з
питань патріотичного
виховання

Робоча гру па з питань організації проведення
операції « Урожай-2018»
Координаційна рада відділу ку льту ри та ту ризму
райдержадміністрації
Районна комісія з благоу строю

Районна призовна комісія

Керівник апарату райдержадміністрації

Рада оборони Василівського
району

Надз вича йна пр отие піде м іч на ко міс ія

Ю.А. Таран

Молодіжна рада при
райдержадміністрації

