
РАйоннА двРя(АвнА Адш11н|стРАц!я

хАРк1всько! оБлАст1
РозпоРяджшння

9уц1в ]\ъ ?'/

|!ро с'|'ворення робоно| групи щодо
проведення тематично! перев!рки хоА}
виконання розпоряд?.(ення голови обласно!
дерлсавно| адм!н!страц!! в|д 04.04.2013
}{} 12б "[1ро затверд?.(епня [1лану заход!в з
п|дготовки та проведення у 2013 роц1 в
)0рк1вськ!й област! Року дитячо!
творяост!''

Б!дпов|дно до статей 6,28, з9 3акону }кра!ни "||ро м!сцев1 державн|
адм|н|страц|!'', 9казу ||резидента }кра|ни в|д 26 липня 2005 року }:гр 1132/2005
"|!итання контрол1о за виконанням указ!в, розпоряджень | доруиень |{резидента
}кра|ни''' з мето}о сприяння забезпеченнто осв|тньо-культурних пощеб д|тей,
створення умов для |х творного, !нтелектуал ьного' д}ховного та ф1зинного
розвитку' орган1зац1! зм1стовного дозв|лля:

1. €творити робону щупу щодо проведенн'л тематично] перев1рки ходу
виконання розпоряд)кенн'| голови обласно| державно| адм!н!страц1!
в1д 04.04.2013 ]ч[р 126 "|!ро затвердження |!лану заход1в з п1дготовки та
проведення у 2013 роц| в )0рк!вськ1й област| Року Аитяно| творност1'' (дал; -
робона щупа).

2. 3атвердити '[| персональний оклад (додаеться).
3. Робоя|й щуп|:
3.1. } тижневий терм|н провести тематичну перев!рку в|дд!лу оов|ти

районно! дер>кавно| адм|н1сщац1! стооовно ходу виконання розпорядження
голови обласно! державно! адм|н1сщац1! в|д 04.04.20|з ш9 126 "|1ро
затвердження |!лану заход!в з п1дготовки та проведення у 2013 роц] в
{арк|воьк!й област| Року дитяно| творност|''.

3'2.3а результатами проведено| перев|рки в десятиденний терм1н
п|дготувати допов!дну записку та надати голов! районно| державно|
адм!н1страц1{ через сектор контролто апарату районно| державно! адм|н1страц||.

4. (онтроль за виконанням розпорядх(ення покласти на заступника
голови районно| державно] адм|н|страш1| (оростельова Б.3.

|олова районно| дерясавно[
алм!н!страш![

чугу1вськА

в.в. лоБойчвнко



1

зАтввРджвно

Розпоряд>кення голови
' 

район но| державно| адм| н1страц1т
ра/ц*црша/щ хр 21.?

пвРсонАльний склАд

робоно| групи щодо проведення тематично| перев!рки ходу виконання
розпоряд)кення голови обласно! дерлсавно| адм1н!страш!! в|д 04.04.2013
ш9 12б''|1ро затверд)кення [1лану заход1в з п!дготовки та проведення

у 2013 роц! в )0рк|вськ!й област! Року Аитяно| творност|''

1. коРоствльов
Бячеслав Болодимировин

2. волоцковА
Балентина йихайл!вна

3.1вАновА
Флена €ерг!!вна

4. кулв1повА
1етяна Болодимир|вна

5. РяБ!н|нА
]нна йикола|вна

}(ер!вник апарату районно-|
дерэкавно! адм!п!страц![

|ванова 62 702

зав1дуван оектору контрол}о апарац районнот
державно| адм1н1страц!|

нач€штьник в]дд|лу культури | туризму районно!
державно1 адм!н1сщац11

начштьник в1дд1лу у справах молод1 та спорту
районно! державно| адм|н1сщац|!

!.|о. ковтун

|олова робоно[ групи

3аступник голови районно! дерхавно|
адм|н1сщац||

9лени робочо| групи:

адм!н!сщатор районно| державно! адм!н1сщац1!,

депутат 9уц!всько| районно| ради, секретар
пост!йно| ком|с1] {уц|всько| районно| ради з

цман!тарних питань, соц1ального захисту |

охорони здоров'я населення' засоб|в масово|
|нформац|| та зв'язк!в з
орган!зац!ями
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громадськими


