розпоряд?IrЕння

голови вIльшАнськоi рдЙонноi дврlкдвноi л,дмlнlстяяцli
кlровогрмськоi оБлАстI
вiд"26"

червня

20l

1|

року

л,

смr Вiльшанка

137-р

Про зrrятгя з кон,тролю окремих розпоряджень
голови районноi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдпо до Указу Президепта УкраiЪи вiд 26 липrп 2005 року J\l 1l32
<<Питання кон,троJтю за виконilнням указiв, розпоряджень i дорl^tень Президента
Украiнш>, розпорядхень голови облдержадмiнiстрачii вiд 15 червня 2017 року
Nl 284-р <<Про знятгя з контроJIю oкpeм}rx розпоряджень к)лови обласноi

та

вiдповiдно до розпорядження голови
райдержадмiнiстрацii вiд 22 вересня 2006 року Nl 417-р <Пр порядок
державноi адмiнiстрацЬ

пiдmтовки проектiв розпоряджень голови районноТ державноi адмiнiстрацii та
органiзацii 'tx виконання i контроrпо>>, у зв'язку iз виконаrrrrям окремих
розпорядхень, врахов)лочи пропозицii струкryрню( пiдроздiлiв районноi

дерlкавноi адмiнiстрацii':

l.

Зняти

з

контролю

як TaKi, цо викопанi в

розпорядження лоловн районноТ державноi адмiнiстрачiТ:

установленi термiни,

вiд 2б листопада 2013 року Nч 1l0_p (Про результати
атестацii державяих службовцiв райлержадмiнiстрацiт за 2013 pio;

пров€дsнЕя

вiд l l грудня 20lЗ року Nэ 321_р <Про затвердкення районних заходiв з
виконаяня ,Щержавноi цiльовоi соцiальноi програми пiдтримки ciM'T до
20lб рку>;
вiд l1 грудня 2013 року М 320-р <<Пр затвердження районних заходiв
щодо забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв на перiод до

20l б

рокр;
вiд l8 грудня 2013 рку

Ns 332-р <Про проведення новорiчних i рiздвяких

свят для дiтей райоrу>;
вiд 26 березня 2014 рку Nл 88-р <Про затвердження районних заходiв
щодо eKoHoMii державних коurгiв>>;
вiд 20 сiчпя 2014 року Nл 6-р кПро органiзацiйний KoMiTeT та районнi
захом
пiдютовки
вiдзначення 200-рiччя
дня народжен}я
Т,Г-Шевченка>;

з

та

вiд

2

вiд 2З лиrпrя 2014 року

зв'язку>;

М

207_р <<Пр використання засобiв мобiльною

Nч 24-р (Про заходи щодо попередження пожеж
загибелi i травмування на них та безпечноm поводження на водних об'екгахrr.

вiд 16 лютою 2015

рку

2. Контроль за вихояанням даЕого

розпорядженря пок}Iастп Еа
застlrпникiв голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу
функrriональн их поановlDкень.

Першнй засryпяrrк головп
райопноi дерrхавноi адмiнiстрацii

с.ншстЕров

