від 09 лютого 2016 року

№ 34-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 району як такі, що виконані у встановлені терміни, розпорядження
голови районної державної адміністрації:
від 12 грудня 2011 року № 916-р «Про районні заходи щодо протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин на 2011-2015 роки»;
від 26 квітня 2012 року № 194-р «Про затвердження плану районних
заходів з нагоди 70-х роковин почасту насильного вивезення мирного
населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої
Вітчизняної війни»;
від 12 липня 2012 року № 330-р «Про затвердження районного плану
заходів щодо формування громадської культури та підвищення рівня
толерантності у суспільстві»;
від 23 липня 2012 року № 349-р «Про підтримку роботи національного
оператора поштового зв’язку місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування області»;
від 28 листопада 2012 року № 574-р «Про організацію та контроль за
виконанням програми енергоефективності Голованівського району на період до
2015 року»;
від 14 квітня 2015 року № 90-р/13-гр «Про підготовку відзначення в
районі 70-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні, Дня пам’яті
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та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
70-ї річниці завершення Другої світової війни»;
від 17 квітня 2015 року № 99-р «Про заходи щодо стабілізації цінової
ситуації на ринку основних продовольчих товарів»;
від 04 червня 2015 року № 146-р «Про відзначення в районі 19-ї річниці
Конституції України»;
від 22 липня 2015 року № 183-р/30-гр «Про організацію відзначення в
районі 24-ї річниці незалежності України»;
від 28 вересня 2015 року № 381-р «Про обласну робочу групу з
моніторингу та контролю за реалізацією інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2015 році за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку».
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