від 10 травня 2018 року

№ 120-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 11 квітня 2018 року № 212-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 05 січня 2017 року № 6-р «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 років України – геноциду Українського народу»;
від 27 січня 2017 року № 19-р «Про підсумки соціально-економічного
розвитку Голованівського району за 2016 рік»;
від 08 лютого 2017 року № 34-р «Про організацію виконання та контроль
за виконанням програми економічного і соціального розвитку Голованівського
району на 2017 рік»;
від 10 лютого 2017 року № 39-р «Про основні заходи цивільного захисту
району на 2017 рік»;
від 16 лютого 2017 року № 45-р «Про план заходів на 2017 рік щодо
реалізації в районі Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на
період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова
нація»;
від 24 лютого 2017 року № 51-р «Про стабілізацію цінової ситуації на
основні продовольчі товари»;
від 28 лютого 2017 року № 55-р «Про забезпечення медичними кадрами
лікувально-профілактичних закладів району, створення для них належних умов
праці та соціально-побутових умов»;
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від 04 травня 2017 року № 137-р «Про виконання показників Програми
соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2017 рік у
І кварталі 2017 року»;
від 15 травня 2017 року № 149-р «Про підсумки роботи господарського
комплексу району в осінньо-зимовий період 2016/2017 року та заходи щодо
підготовки до нового опалювального сезону 2017/2018 року»;
від 06 вересня 2017 року № 252-р «Про стан готовності навчальних
закладів району до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий
період 2017/2018 навчальному році»;
від 04 жовтня 2017 року № 291-р «Про забезпечення початку
опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2017-2018 року»;
від 27 листопада 2017 року № 343-р «Про комплекс заходів, пов’язаних з
реалізацією новорічних ялинок та охороною хвойних насаджень від незаконних
порубок у передноворічний період 2017-2018 року»;
від 14 березня 2018 року № 70-р «Про спеціалізовані служби цивільного
захисту району».

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

