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Про зняття з контроJIю окремш( розпоряджень
голови районноi державноi адмiнiстршдiT

Вiдповiдно д0 Указу Президента УкраiЪи вiд 2б липня 2005 року }lb 11З2

<<Питання контроJIю за виконанням указiв, розпоряджень i дору"lень Президента

Украiнп, розпоряджень голови облдерж4дмiнiстрацii вiд 17 липня 20|5

рощу

Nэ 285-р <Про зняття з контроJIю та визнання такими, що втратили чиннiсть,
окремих розпоряджень голови обласноi державноi адмiнiстрацii> та вiдповiдно
до розпорядження голови райдерж4дмiнiстрацii вiд 22 вересня 2ааб року
Nа 417-р кПро порядок пiдготовки проектiв розпоряджень голови районноi
державноi адмiнiстрацiТ та органiзацii iх виконання i контролю), у зв'язку з
виконанIuIм окремих розпоряджень, враховуючи пропозицiТ структурних
пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацiТ:

1. Зняти

з

контролю

як TaKi, що виконанi в установпенi

термiни,

розпорядження голови районноi державноi адмiнiстрацii:
вiд 16 жовтнrt 201^3 року JФ 265-р <Про затвердженнrt Положення про
добровiльнi формуваннrI цивiльного захисту на територii районр;
ьiд 22 травня 201'4 року N9 137-р <Про черryвання членiв районноi
питань пiдготовки до проведенЕя позачергових виборiв
робочоi црупи
Презlцента Украiни, керiвництва та працiвникiв апарату районноi державноi
адмiнiстрацi\ 24,25 та 26 травIIJI Z0l4 року);
вiд
липIuI 2014 року ЛЬ 191-р кПро невiдкладнi заходи щодо
забезпечення збереженостi архiвних документiв в районЬ;
вiд 01 вересЕя 2014 року Nэ 229-р кПро стан вiйськового облiку та
бронювання вiйськовозобов' язанlо< на 20 | 4-20 1 5 рокп ;
вiд 06 квiтня 201_6 року Jllb 67j <Про затвердження плаЕу за<одiв з
профiлактики травматизму невиробничого характеру у Вiлъшанському районi
на 2016 pio;
вiд 12 квiтlтя 20tб року М 72j uПро ocHoBHi з€lходи цивiльного зЕlхисту
району на 201б piк>;

з
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вiд 18 листопада 2016 polry Nэ 274-р <Гфо проведення в районi

тижIuI

правa));

вiд 12 црудня 2014 року }Ф 301-р <Про збереження документiв>>;
вiд 21 липшI 2015 року }& 11l-pl29-ox <Гфо органiзацiю вiдзначення в
районi 24-i рiчницi незапежностi Ущраlни>;
вiд 12 квiтня 20lб року JФ 70-р кПро районний плаII заходiв у зв'язку з
3

0-ми роковинами ЧорнобильськоI катастроф"u.

2. Контролъ за викон€lнням даною розпорядженшI покпасти

на

заступникiв голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiтry
функцiон€lльних

повнов€Dкень.

IIерший заступнпк головп
районноi дерilсавноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

