від 16 листопада 2015 року

№ 315-р

Про зняття з контролю окремих
розпоряджень голови Голованівської
районної державної адміністрації
Відповідно до Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132
«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента
України», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 серпня
2006 року № 473-р «Про порядок підготовки проектів розпоряджень голови
обласної державної адміністрації та організації їх виконання і контролю» зняти
з контролю у зв’язку з закінченням термінів дії окремих розпоряджень голови
районної державної адміністрації та з урахуванням пропозицій структурних
підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств
України як такі, що виконані у встановлені терміни, розпорядження голови
райдержадміністрації:
від 29 січня 2013 року № 22-р «Про районну комісію з питань захисту
суспільної моралі»;
від 14 грудня 2013 року № 353-р «Про проведення новорічних і різдвяних
свят для дітей та молоді району»;
від 16 квітня 2014 року № 107-р «Про відзначення в області 170-ї річниці
від дня народження Івана Карпенка-Карого»;
від 30 липня 2014 року № 209-р «Про проведення н території району
комплексу заходів «Урожай-2014»;
від 21 серпня 2014 року № 222-р «Про створення моніторингових та
мобільних груп»;
від 10 вересня 2014 року № 244-р «Про затвердження переліку об’єктів,
фінансування яких буде здійснюватись у 2014 році за рахунок субвенцій з
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій»;
від 03 жовтня 2014 року № 264-р «Про проведення в районі тижня права»;
від 14 жовтня 2015 року № 270-р «Про стан готовності господарського
комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року»;
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від 16 жовтня 2014 року № 278-р «Про розробку проекту програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2015 рік»;
від 08 грудня 2014 року № 322-р «Про комплекс заходів, пов’язаних з
реалізацією новорічних ялинок та охороною хвойних насаджень від незаконних
порубок у передноворічний період 2014 року»;
від 22 січня 2015 року № 184-р «Про місячник знищення вогнищ
американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової»;
від 14 березня 2015 року № 79-р «Про організацію виконання та контроль
за виконанням програми економічного і соціального розвитку району на
2014 рік»;
від 16 квітня 2015 року № 95-р «Про проведення в області заходів,
пов’язаних з 29-ми роковинами Чорнобильської трагедії»;
від 19 травня 2015 року № 121-р «Про проведення ХХІV Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»;
від 25 травня 2015 року № 128-р «Про проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2015 року»;
від 09 вересня 2015 року № 249-р «Про проведення ХІV Всеукраїнського
свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти».
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