від 22 квітня 2016 року

№ 103-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 в районі як такі, що виконані у
встановлені терміни, розпорядження голови районної державної адміністрації:
від 13 січня 2012 року № 10-р «Про затвердження районної цільової
соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до
2015 року»;
від 23 лютого 2012 року № 62-р «Про схвалення районної програми з
профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх
на період до 2015 року»;
від 11 квітня 2012 року № 156-р «Про схвалення районної програми
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на 2012-2015 роки»;
від 03 січня 2013 року № 2-р «Про затвердження обласної цільової
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»;
від 10 січня 2013 року № 4-р «Про план заходів щодо реалізації в районі
плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку
внутрішнього виробництва»;
від 18 грудня 2014 року № 342-р «Про затвердження районного Плану
заходів із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у
2015 році»;
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від 23березня 2015 року № 62-р «Про затвердження районного плану
заходів із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» у 2015 році
у новій редакції»;
від 07 червня 2015 року № 341-р «Про проведення у 2015 році в районі
тижня права»;
від 11 серпня 2015 року № 229-р «Про затвердження нових складів
районної комісії, робочої групи»;
від 01 жовтня 2015 року № 277-р «Про районну робочу групу з
моніторингу»;
від 26 листопада 2015 року № 327-р «Про районні формування цивільного
захисту»;
від 07 грудня 2015 року № 340-р «Про комплекс заходів, пов’язаних з
реалізацією новорічних ялинок та охороною хвойних насаджень від незаконних
порубок у передноворічний період 2015 року».
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