від 26 березня 2018 року

№ 84-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», розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 22 серпня
2006 року №473-р «Про порядок підготовки та організації їх виконання і
контролю» та від 14 лютого 2018 року №75-р «Про зняття з контролю окремих
розпоряджень голови обласної державної адміністрації» 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 22 грудня 2015 року № 362-р «Про план контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів
виконавчої влади на 2016 рік»;
від 16 березня 2016 року № 71-р «Про затвердження районного плану
заходів щодо реалізації у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»;
від 08 липня 2016 року № 176-р «Про оптимізацію ліжкового фонду
Голованівської центральної районної лікарні»;
від 25 липня 2016 року № 199-р «Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади щодо запобігання бездоглядності
неповнолітніх виконавчим комітетом Перегонівської сільської ради»;
від 26 липня 2016 року № 203-р «Про підсумки роботи господарського
комплексу Голованівського району та виконання показників програми
соціального і економічного розвитку району на 2016 рік та Стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року у І півріччі 2016 року»;
від 01 вересня 2016 року № 227-р «Про стан дотримання законодавства
про працю на підприємствах, установах і організаціях Голованівського
району»;
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від 28 вересня 2016 року № 251-р «Про виконання та дотримання вимог
Закону України «Про державну службу» та підвищення кваліфікації державних
службовців»;
від 26 жовтня 2016 року № 279-р «Про затвердження плану заходів із
відзначення в районі 500-річчя Реформації»;
від 29 листопада 2016 року № 323-р «Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом Пушківської
сільської ради»;
від 06 грудня 2016 року № 331-р «Про проведення новорічних і різдвяних
свят для дітей та молоді району протягом грудня 2016 року – січня 2017 року»;
від 22 грудня 2016 року № 359-р «Про план роботи Голованівської
районної державної адміністрації на 2017 рік»;
від 05 січня 2017 року № 3-р «Про затвердження орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік»;
від 06 лютого 2017 року № 32-р «Про заходи щодо поліпшення
військового обліку і бронювання військовозобов’язаних в органах місцевого
самоврядування на підприємствах, в установах та організаціях району у
2017 році»;
від 07 березня 2017 року № 65-р «Про вшанування пам’яті Миколи
Смоленчука в районі»;
від 29 травня 2017 року № 158-р «Про підготовку та проведення
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року»;
від 31 травня 2017 року № 160-р «Про стан пенсійного забезпечення в
Голованівському районі Благовіщенським об’єднаним управлінням Пенсійного
фонду України Кіровоградської області»;
від 29 червня 2017 року № 188-р «Про хід підготовки
сільськогосподарських підприємств району до збирання зернових та
зернобобових культур»;
від 27 липня 2017 року № 206-р «Про місячник знищення вогнищ
американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової»;
від 25 вересня 2017 року № 276-р «Про підсумки збирання ранніх
зернових та зернобобових культур та стан підготовки до осінньо-польових
робіт»;
від 19 грудня 2017 року № 375-р Про проведення новорічних і різдвяних
свят для дітей та молоді району протягом грудня 2017 року – січня 2018 року».
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