від 27 березня 2019 року

смт Голованівськ

№ 86-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 12 лютого 2019 року № 318-р «Про зняття з контролю
окремих розпоряджень голови обласної державної адміністрації» 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:
Зняти з контролю як такі, що виконані у встановлені терміни,
розпорядження голови райдержадміністрації:
від 26 жовтня 2010 року № 736-р «Про стан мінерально-сировинної бази
Кіровоградської області та перспективи її розвитку»;
від 24 грудня 2014 року № 345-р «Про проведення приписки громадян
1998 року народження до призовної дільниці Голованівського району»;
від 28 грудня 2015 року № 370-р «Про затвердження орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік»;
від 16 лютого 2016 року № 38-р «Про схвалення районної програми
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на 2016-2018 роки»;
від 05 січня 2017 року № 3-р «Про затвердження орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік»;
від 18 жовтня 2017 року № 302-р «Про проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації»;
від 08 грудня 2017 року № 363-р «Про проведення приписки громадян
2001 року народження до призовної дільниці Голованівського району»;
від 17 січня 2018 року № 15-р «Про організацію заходів щодо розвитку
системи оповіщення»;
від 22 січня 2018 року № 20-р «Про основні заходи цивільного захисту
району на 2018 рік»;
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від 20 лютого 2018 року № 41-р «Про організацію проведення призову
громадян району на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року»;
від 16 березня 2018 року № 67-р «Про затвердження районного плану
заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»;
від 03 квітня 2018 року № 94-р «Про районний план заходів з реалізації
Стратегії подолання бідності на 2018 рік»;
від 06 квітня 2018 року № 98-р «Про затвердження плану заходів із
підготовки та відзначення в районі 1030-річчя хрещення Київської Русі –
України»;
від 28 серпня 2018 року № 217-р «Про організацію проведення призову
громадян району на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2018 року»;
від 24 вересня 2018 року № 236-р «Про план роботи Голованівської
районної державної адміністрації на ІV квартал 2018 року»;
від 26 вересня 2018 року № 242-р «Про проведення оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців»;
від 08 жовтня 2018 року № 257-р «Про заходи щодо організації роботи по
складанню проектів місцевих бюджетів області на 2019 рік та їх прогнозів на
2020-2021 роки»;
від 26 листопада 2018 року № 325-р «Про комплекс заходів пов’язаних з
реалізацією новорічних ялинок та охороною хвойних насаджень від незаконних
рубок у передноворічний період 2018 року»;
від 14 грудня 2018 року № 347-р «Про підготовку до функціонування
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у
режимах готовності»;
від 18 грудня 2018 року № 349-р «Про проведення новорічних і різдвяних
свят для дітей та молоді району протягом грудня 2018 року – січня 2019 року»;
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