
!птуъськА РАионнА д!,РжАв|]А Адм[н|стРАщя
хАРк!всько! оБлАст|
Ро3поРядж!]ння

,"'!'#,, ы,1'"., чут!ъ

про 3атвсрдкяпя плдяу зд1йсяепвя
коптРолю 11 в|.копапням органами
м!сцевого самоврядув3'ля райояу
делеговавих повповдж€пь оРгя!|в
впкояявчо1 ш!дп па 2014 Р|к

з метою орвяъац!| коятролю за зд;йсненням оргаяами м;сцеюю
самоврящввнн4 раиону делеловани\ оо!ш;в виконавчо] шади
випов;дво до част!яи 4 стап; 14з консти0ц]] укра]:ни. статей 28' з5' з9
закону укРа]ъи <про м;сцев!дерхавв! адм!я!сФац;|>' статг! 76 закону укРатвй
<про м,сцеве самоврядування в укра]'.ц!)' постаяови ка6!нец м'н|стр!в
уща|ви в!д 09.0з.|999 ф 339 <про затверджен}|я порядч контолю за
зд!йсяеншм орвныи м|сцевого самовРядушяя делегоипих
орган!в виконавчо{ вла'и'. розпорядження !олови районно| дФж3вно_1
адм1н!стац|т в;д 09.04.20|з п, |02 (про ортвн|зац!ю контолю за зд]йсяенням
ор@ши ч;сцевого самовря-0)ваняя райоц деле|омни\ повновмень орфн;в

1' затвеРдп' плая зд!йовевш кояРолю за виконанням оРшш!
м;сцево!о сшовр{д)ввння райояу делеювани\ повновахень орпя;в виконавчо_1
шади на 2014 р!к (дал! план) (додаФься).

2' в;дпов;дальним виконавцям ;нформувап. про виковшш гиану г0лову
районяо| деРжавяо| адм|в!сцац|! чФез ормя]зафйяий в!ддь апарац райояно]
держ'вно| &лм;н;сграй_1 в;лловьно до зазначених терч!н!в.

.]' коггРоль за виконаншм Ро]поРл'^снн' покласти на кер;вника апарат}
райояво1державяо] 8дм!я!страц]] ков1уя 1.1о.

головд рдйоппо1 дсрж!вно|
в.в. лоБойч0,нко



зАтввРдхвно

' Розпорядженгя голов!
р3понно| !ер 4авно_1 адм ;н !страц!,

/7 //!4?'/ а?' ..у'!ь 
'//

плАн
|д!йсяевпя коя1ролю }д впкоппаншшям орпндчв м!сцевою сдчоврядув!ння

райопу делеговаппх повяов!кяь оРгдп!в впков!вчо1 вл!дя
вд 20!4 р!к

1. оргав!зувдтп в}|и' комплексяо1 ком!с!| р!йонво] держдвяо1
адм!н!пРдц!!]' р1йолпо] р!ди п слу'б рдйопудля кон|ролю !. ш!йсне!'яям
орг.ядмп м|сцевоФ самоврядувапня р8йову дФеговдя'х
орг8п!в впковавчо! влад'' !ддаппя м*од!чно! ! пра|!тичво1 допомог'!

с;льських' сел'щн|!х рад т! прппому громадя|! и м|сцем

1 2.02.2014
|2.о:з.2014
о9.о4.2о14
\4-о5.2о14
! !.06.2014
09-о7 -2о14
13.08.2014
10.09.2014
08.!0.2014
12,1\-2014
10.12.2014

граЁвська с!льська р.да;
великобабчанська о|льська рада;
старогнилицька с;льська Рада;
]ван;вська с;льська рад!:
кам'яноярРька о;льсъка рада;
мапийвська селищяа рада;
волохово_ярська с,льська рада;
всхар|вська селищна Рада;
старопокровська с!льська рада;
юрченк!вська с!льсък! рэда;
ле6'язька с]льська рада.

ковтун |'ю' кеР|вяик апарац районяо[дерхавяо|адп{;я;стаф]

2. на }$си'ннях колсг!1 райояяот дерм вно! дд{!я!Фрдц!1 ро}|лянгш
ста|!у и;йсненпя оРгд.дми м!сцевого саиовряд!вдшпя

Ряйо!у делеговаппх повяоваАтяь оргд|!!в в!хов!вчо1 шддп (в;дпов|дно до
плаву засиань колег1| районно| державяо| адм!йстРац;1 на 20|4 р1к)'

3. на сем|!аР!_я'рад! з сььсь*пм'' сФпщя'мп .оловами тя
секротарямя м!сцев9' рад заслухдп двдл!з зд!йсп€п{я ор'энамп м;сцевого
самоврядувдвяя р!йо3у дФегов,япх орган|в ввкопавчо1
влядп за ц п!вр!ччя 2013 ро1,:у.

ковтун ] ю. - кер!вни\ апарао Рйоннот леРжавно1шм!н!(та!;_1
л]опй 20|4 роч
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4. уз8шья!т! досвй робот':
викоякому зарожненсько! с!льсько? радя щодо зд;йсяеяяя в

устдошеяому порядку деРхавяою хоятоф за дотимаяпп законодав.тва'
}атверджено1 м|стоб}д]вно] до9мен,а!;_1 щ, план)ванн; !а 

'аб}дов!в;дпов;дних терптор!й; зуп!яевяя у в!падкж' пеРед6ачевях законом'
буд1вництва, яке проводпься з порушенням м]стобуд;вно| доцмеятац;! ;

лРоеп;в окре!их об'.х.т;в' а також мо)(е запод;я1и шкоди яавколишньощ
приРодяому середовищу (ст. ] 1).

стАРусьов п.л' - зав;драч сектору м!стобудування ; аРх;т€ктши
районно|деРха!яо] адм!я|стац;т, головний аРх;текгоР Райову.

с;чень 20]4 року

в'коякому кочФоцько| селищпо] ради з питан1и охорояи пам'яток
;стоР;| та чль1ури' збеЁжеяш та викоРистаяяя цльцряо.о яадбання (ст. з2)'

кулвшовА т.в. - начальн'к в,дд,щ цльтри ;т}р'зму Рйояно!
дФ*авно| адм;я;срац;]'.

лютий 2014 року

викоякому новопочовсько'| селгщ!о| рад! щодо Розгляду звернонь
гРмадян' зд;яснеяш кояроло за станом ц!с] роботи на пипРиемствц, в
уо3новах !а оР!ан;зац!г,( нез5леАно в!д фор! власноФ;. л\; 'находпься на
терн]ор!] Рад! (ст.з8).

гвРмАн в.о.
державно'] 4дм1я1стац||.

БеРвень 20] 4 року

загшьного вцдд'лу апарату раионно1

в'коякому !&Фовсью[ селицнот ради щодо зд|йснення в;дпов!дяо до
)аконодавс!ва конРопо }а належною еьспл)а|ац;.ю !а орган||ац](ю

.осподарства (ст. 30).
володко !.в' н1чальнщ в;дд1лу млово-ко!9'1{&пьного

госпо!арствэ та буд!вн и!1 ва Райо н но1 деРжавно1 адм ;я !с гРац!1
кв|тень 2014 Роц

виконкому леб'язько'] с!льсько| рад! щодо оргая;зац;т обл!ч д|тей
допйльного та шкььпого в!9 (ст- з2)

,т;1хов},н_звсРсвА с.о' лачальних в1дд!л) осв;ги рдйонно_1
деРхавво| адм!н!стац!|.

травень 20 |4 року
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виконкому кам'янояРузько] о!льсько| Ради з пивяь забе]печення
Розвитку во;х вид!в, досцпяост| та безошатяост| медшного обслуговуваяш
ваоелени' забезпечеяяя п!льгових категор!й населен1{я л|карськими засо6шп
(ст. ]2).

гвРвз н.м. _ вачальяик в;дд!лу охорони здоров'я райовво| деРхавно|

червень 2014 Роц
виьоя\ому новопокРкько_1 селицно1 ради цодо орвн!]эц!] та учас; у

зд;йояеяя1 здод!в' пов'язапих з ц1в!льним захистом (ст' 36).
мвд4ш]дв в.в. _ зав;дРач сектоРу 1ив;львого зцисц районво1|

державно| адм!н;стац;|.
сеРпепь 20] 4 року

виконко{у велико6а6чансъко! с!льсько1 Ради ] ппнь соц;ально_
екояом!чною Розвит9 тернтор|ально! громадя (ст' 27)'

гоРовгнко м.в' - начмьник упРаы;ння економ;чно!о Ро'впу !

торг]ш; Райояво| деРжФно! адм|в|страц!|.
в€ресеяь 20|4 року

викоякому мшия!Фько1 сел'щяо! рэди щодо створевяя умов для зашть
ф!зичною цльцрою та спортом населення селищяо| ради (ст. з2).

РяБ]н!1]А |'м. начальник в;дд!лу у спРавах молод1 та спорц Рдйоявот
дФжавяо! эдм|н!етац;]'

жовтеяь 20|4 роц

викоякому всхар!воько| селицяо| ради щодо соц;ального змсц д;тей-
сио!| 1а д;кй. по16авленич 6а!ьк;кькою п!м)ъ*ня. пол;лшенш 1х житлових !

матер;ально-по6говш умов прохимня' т! викояаявя закояу укра'{ви <пРо
охоропу д!@яФва) в частиы соц!апьного захисц д!тей.

ссРок}?овА г.о. - яачФьяик сл)т6' у оправах д;€й Райояяо|
дерхавво| адм!н!стаф|.

л!стопад 20] 4 року

виконкому ввеленськот селицно| рии щодо ]д;йсненш. в!дпов;дно до
конто'ю'а ндежною орвн!'аш;' ю обс1уговування

яасФеяяя п|дприемс"твами Фанспор1} та зв язку (ст' 30)'
они1цвнко 1о.в. - яачмьник в!дд!лу !!фРаструкцР! районно;

деРхавно| адм!я;ст!ц|!.
грудеяь 2014 роц
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5. пеРев|рит{ в{коваввя оргд| дми м!сцевого самоврядувдпвя
Райопу дФе|овдни! ор|дн!в викондвчо"1 шдди ! окр0уих
стдтей здкопу укра]ъ' шро м|сцеве сямоврядуванпя в укра[я;':

викокомом 1ван.всько| с!льсько! радй з питаняя органъаф| роботи щодо
запоб;гання бездоглядвоФ1 яеповяол;тя!х (ст. 32).

л'|хович-звсРсвА с.о. - начыьник в!дд;л) осв|!и районно1
державяо| адм;н!срац!].

,|1шй 2011роц
виконкомом волохово-ярсько1 с!льсько! Рад! з п!тдш забезпечеяня' в

мехах надшц дос1)тяост! ; безоплапост; медичного
обслговумння мещканц;в села (ст. 32).

гвРБз н.м. - яачшьяик в!дд1лу охоРоя' здоРов'я райояво] деРжавво!

лютий 2014 року

викопкомом кочетоцько1 сФищно] Ради щодо зд;йснення' виповияо до
колРоф {а нде3ною ексш)а]ац|ф !а оР!анпацгю

о6слуговуваяш п'дпри€мствами житлово_комунального
господарсгва (ст'30).

володко !.в. начдьник в!дд;л) жи !лово.ко!унм ьно! о
! ос подарс ва га буд: вни цтва ра понно] дерха вно] адч;н;с т3ц!].

лютий 20|4 Року

виконкочом новогонров.ько1.Фишно: р'!и цодо соц!шьно|о захист}
,;!ей сир!! в д;тей. по16авлених 6атьк;в(ького п;кл}ванР'. пол;пшенм ];
житлових ! масР;дьяо-поб)товв щов прож!мяш (Ф. ]4).

с€Рок}?овА г'о' начальяик служби у справм д.тей районно1
дерхавяо] адм1н|сФац!|'

Березень 20 !4 роч

виконкомоч чкмовсько_1 селицно1 ради цодо ласп ) веденн;
[о!епивнп переювор!в. )ма!енн; угод шодо п|дпРи.мсп. )с1анов |а
ор!ш;зац;и' роташомних нв гериюр!1 селишно_1ра'и. т|йсненш конРо1ю }а

]'х викояавяям (ст' з4)'
лисянськ}й Ф.(. - начдьник упРш!яш. пРац; !а соц;дьно!о

{а9с} н!селення рэйоняо|дер^3но] а!м;н;сФа!!].
Березень 2014 роч
виконкомо! гсчаР!в(ььо! (ел,,шло1 Рад.1 шодо в}т|шення пи|ань пРо

пРведевня збор;в' м;тинг!в, мав!фестац;й ! демонстрац|й. спортивяж,
видовицнп га 1цод1в: ре.сРац;я у вс1ановленочу 1оря!9
ч!сцевих о6'с'нань РомФяь. оРпн;в 1еРитор;алььо: сшооРйн1заш_1
васеленвя, що ФвоРюються ! д;ють в|дповй!о до закояодавства (от. з8).
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отчвнА1]]ко м.А. ' вачшьник в!лл!лу масових комуя!кац!й ш!рац
районпо| д€рхшяо| адм!я!стац1!.

Березеяь 2014 року

викоякомом 11кдовсько! селищяо] Рад! щодо вж!пя веобх!дя!х заход;в
сю(овьо л;кв;дац!1 насл!дк!в Радзвич'йни\ сицаш!й випов|дно ло }акон).
!нфоРмуваяня про них яаоелення. залучення в уставовлевому порядц до ц!х
роб!т п;дприсмств, устаяов та оРвя;зац;й, а такох ваеелевш (ст. зз).

мвдд11{вв в.в. зав|дувач сектору цив!льво.о зд!{сту районво;
дерхаввот адм!н!стац;|.

кв!тень 2014 роц
викоякочом с!аровшицько] с!льсько] ради шодо виР|шення пФньпо

забезпечеяяю охоронн пам'ятник;в !етор!| та кульг,?и' зберехенвю та
використанню кульцРяог0 яадбаняя (ст. з2).

кулвшовА т'в. - начшьник в!дд!лу культури ! ту?изму районяо]
державно| адм;я1оцац;т.

кв;тень 2014Року

вяконкомом грак!всько1 с!льсько1 Ради зд!йсневш заход!в щодо
в;йськово-пат;отпвого в}тховання яаселення (ст. 36).

лввчвнко в'м' _ зав;дувач сек1'ору оборонно]'. мо6;л|зац;йво]',

режимно_секрФнот ро6ом та вза.мод!1 з пРавоохорояяими орвяам! апарац
районво'' деРжавяот адм;я|страц!'].

кв!тевь 20 |4 роч
виконкомо! г(хар!всььо| селишно] Ра'и шодо зд!йсненн' контоф 1а

вяконанням райояно] прощш! вдоскоядевш Фу!кц;ояушш Рздр!бяих
ринЁвдо 20|6 ро!9 та перспективного плану розв!тч рияч (Ф.30)'

гоРовгнко м.в' - начшьни[ )пРш!яня е\оном;чною Ро]вп\} ;

торг|вл; Райояво| деРж3вот адм;в;стРай|.
кв;тнь2014 року

виконкомо! кочетоцько| с€-ицно{ ради цодо учзо; у ведеян;
колепивних переговоР;в. )маденн; )!од шодо п;длРисмс|в. }с!шов !а
ор|ан;}а!;й. ро'!шоши\ на вриюР!1 селица' зд;йсненш контолю 1а 1х

в!кояаявям (ст' з4)'
лисянський о.с. начшьник управл;ння пРа!! !а сош!шьно|о

1амсц насФенн4 районно| дердавно' ад!;н;.тац|..
тРавевь 2014року

вРконьомом введенсько] селишно1 Ради ' ливяш вжипя у р3!
надзвичайв!х сицац;й яеобх,дних заход]в щодо забезпечення деруавного !
гРомадськог0 порядц' житкд!яьвосг; пйпр!€лств' установ та оргаяъац!й,
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вряцваявя хи1тя людей. захисц !х здоров'я, збеРежеяня матер!альнпх
ц!няосвй (ст. з8).

мЁд{н1-вв в'в. - завцувач сектоРу цив!льяого захисту Райовяо|
деРжавяо| адм!н!стац;1:

травень 2014 року

виконкомом с !аропок?овсько| с !л ьсько_1 рад и шодо {д;йсненю конгРолю
]а р|внем горговельних над6авок та !;но)твореян' на п!дпри.чс]вах торг;вл;'
виконан}и д;ючого зжояодаФва по з8исц пРд спож!вач;в (ст.Ф' 28, 30).

!оРов] нко м.в нвч6льник упр.вл;ння е{оном|яого фзвитк) !

торЁвл! Районно]державнот адм]я!страц||'
травень 20!4 Роч

вРконкомом БсхаР;всько; сФ'шно| Ради шодо 3д!йсчення конфолю 1а

дотиманшм зобов'язаяь щодо платех;в до м!сцевого 6юдхету яа
пйпР!фствах ; в орган!зац|ях незалехяо в!д Форм шасяост] (ст. 28).

Б}?ьико т.м. начальяи[ ф1нвнсового лрвм!ння райоч но. !ерх а вно]

травеяь 2014 ро!9

виконкомом !вав1всько] с!люько] Ради щодо створеяня умов дш змъ
ф|з'чною кульц"ою та спортом (ст. з2).

РяБ]н1нА 1'м. - начшья'к в;.!д!лу у справм молод1 та споРту районно]
деРмвво][ адм!н!сташ'].

травень 2014 роц

виконкочом мшин;всьно] селишно1 ради ] пи1ання зд;йснення 'дод!вшодо Ро|ширены мере*! п!дпри.у\тв житлово-
кому!Фьяого господарства (ст. з0).

воло.фко !.в в!!д;д жи !лово-комральяого
гос подарФ ва ! а 6уд;вни ц ! ва район но_1 деРжавно]; а.п м]н]сФ''] ;].

чеРвеяь 2014 року

в!коякомом кочетоцько! селищяо'{ ради цодо Розгляду зверневь
г!юмадян' зд1йсве!м ко!трош за съном ц;€! рботи на п!дприемства.(' в

ус!ановА !а ор!ан!зац!я ч8шежно в;, 6оРм ыасяФй. 9к! }нцодя!ься яа
тер'тор!! ради (ст'38).

гвРмАн в.о. загального в|дд|'у !п!рат районяо]
деРхавно| адм1в!стац;т.

чеРвеяь 20|4 роц

виконкочом мшин:всько_1 селицнот Ради цодо у|воРенлл ком;с;_1 ,
п}'гаяь бороть6и з; злочинн]стю' спрям)ъавяя !'! д!яьяосй (ст. ]8).
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.'1ввчБнков'м. зав!щвач
рехимяо-сецсгпот роботи та вза€мод;|

районяо|деРхавяо! адм;н;стРац1т.
червень 20!4 року

се[тору оборояво!', мо61л!зац!йно!',
з правоохоронними оРвяш! апарату

виконкомом |вав;всько] с;льськот ради щодо зд!йсвевш в!дпов;дно до
[онРолю }а належною орвн;]ай(ю обс}ювувм

п;дпри.мствами цаяопоРц та зыязц (ст. 30).
они1|]внко |о.в. - яачшьи'к в!!д;'у ;вфРастРукчРя Райовно?

державво! адм|н|стац|].
липень 2014 року

викоякомом новопокровсько| селишно] ради шодо {д;йснення в

устшошевому порядц деРхавного коятопо за доФиманням законодавства'
затвФджево| м!стобуд;вно| докумепац;т прп плаяуванв! та за6удов|
в;дпов!дних територ!й; зупиненяя у випадках' передбачев!х закояом'
6уд!вя!цтва, яке проводиться з поРушевшм м;стобуд!вно! документац1! 1

проек!|в окрем^ об'.к!;в, а вкож чоде 1апол|я1и шкоди навколишньом)
лр!'родному сер€довпщу (ст. з |).

стАРусьов п.л. - зш;дувзч сектору м;стобудуван|и | арх!тект'ри
раионяо] державно16дм!н!ста!!_1. !оловний аРх;к}тор райоц.

ллпень2014 рку

виконкомо! малиь;всько| (елишно1 ради цо!о лровелеяня атестац,[

ро6очгх м'с']ь ь шк!дливими )!омми лРа); (ст. ]4).
лисянськии о.с. - начальнлк лРаш;ню праш! ']а соц|ально!о

1ахис) нзсе 1ен н я Раио н но] деРжавно_1 адм ;н ;ст' ц;_1.

серпень 20|4 року

виконкомом введенсько1 се1ишно, ради цоло м;йсненш в

установленому порядку дерхавяою ко3Фол1о за дотимаяя'м закояоддств.а1
затверджеяо! м!стобуд]вно! док}меюац!| при плаяуваяв; та забудов;
в;дповйв'х тер'тор!й; зупивеяня у випадкц' передбачених закояом'
6уд!вя'цтва, яке пРоводшся з порушеняям м!стобуд1вно; доцмеятац!1 !

пРект;в окре!и\ об''п!в. а 1акож мохе ]алод!яти 0коди навколишньом)
приРодвому сеРедови!ц (ст' з !).

стАРусьов п.л. - завФвач сеггору м;стобудуваяш ! аРх;тепуРи
Рэйонно! державно_1 адм !н !(Ф. ц1_1. головний аРх|Ёк1ор р'иону.

серпеяь 20|4 роц

влконкомом зарожнеясько] с!льсько] Рад, щодо стаяу тоРювельяого та
побутового о6слуювуванш насФевля притор1оьяот щомади (ст. з0)'
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гоРоввнко м.в' вачальяик управл1яня ековом!чяого Розвшч !
тоРг!ш' районяо| державно; адм;н;стац!].

сФпень 2014 роц

виконкомом 1ван1всько1 с;льоько] ради в частин' пол!пшеяня житлових |

матер;альяо_по6гових умов д1тей, що зшиш!лись 6ез п;шув8вя' батьк!в' та
д;тей'як! олившися в сшвдяих хш.вих обстав!вц (ст.34).

ссРокуРовА г.о. начальв!!к сщ*би у спРшц д;тей районяо]
дФжавнот адм;н;еРац;1

сеРлень 20|4 Роч

ви[онкомом кам'янояРу]ькот с|льсько1 рди сосовно зд;йсненш
ковтРолю задощимаяшм зобов'язаяь щодо шатех!в до м|сцеюго 6юд*еч ва
пйпРи€мств&х | в орган!зац!ях незалежно в!д форм власвост] (ст. 28)'

БуРвйко т.м' _ начшьяик ф!нансового управл!ння районно] деРхавно|

вересень 20]4 року

викоякомом Б8ш!]ъсько] с;льсько1 рад! щодо оРгая1зац!т рецляряою
п|две)ення !;т€й ;} с;л юРченкове !а Базал;]вка до м]с']ч навчання ;у
зворотяому яапР'мц (ст. 32).

]1'|(ови!]-звсРсвА с.о. начальник в;дд1лу осв;п районно?
деРкаввот адм!н!стац!т.

вересеяь 20|4 Року

виконкомом !сха!;всько| селишно| ра!и шодо ,д!йснечня. ыдпов!дно до
копРоф {а ншешою ексллуа,а!;сю га оР!ш;'ац|ф

юслодаРства (ст.30)'
володко 1'в. в!дд!щ жптлово_комунального

|осполарФва !а 6уд;вниш!варайонно|держФно|мч;н;ста!;|
веРесевь 20]4 року

виконкомом Б8ш!!ъсько'' с;льсько] ради щодо утворення ком;с;|з питавь
боротьби з! злоч!ня1спо' спрямувавш ]'! лшвост! (ст.38).

реж']мно-се^"€тно] ро6оти та взафод;| з
Райоянот деРжавно| адм!н;стац!|-

вересень 20]4 року

вико!комом мосьпш!всько1 с1льоько|

розв!тку вс;х в}ц!в медичного обслуговування

.]Бвчвнко в.м. сепору обофняо|' мо6!л|зац!йяо!''
правоохоронн}]мя органами шарату

Ради з литавпя забезпеченш
на в|дпов|дн|й тер!тор;т (ст. 32)'
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гвРвз н.м' _ вачшьвик в;дд;лу о]|оРови здоров'я районнот деРхавпо|

жоввяь 2014 Року

виконкомом мдп!;всько] сел'щяо'{ Ради щодо зд|йсвеяш, в!дпов1дно до
конгролю за нше^ною орган!'ац!'ю обс1у|ов)ваьлп

населенвя п!дпРисмствши танспоРч п зв!язку(ст. 30).
онищвнко ]о'в. яачмьяик в!дд!лу !нфРас1Рукцр! райояно]

державно] адм!н!страц|1'.
жовт€нь 2014 року

виконкомоч гр.к!всько] с:1ьсько] ради цодо вио;шенн4 пипнь про
1роведеяня }6оР;в. м;,ин.;в. мая;фк!а!;й ] демонсРац!й. 'поРивяих.

;н[и\ масович {а\од;в: Ре'ста!;я ) всгановленом) лоР{лц
ч;сцевих об'(днань фома!ян. орвн!в гри!ор|мьно1 самоормн'звц'_1
населеяня. що ствоРюються ! д1ють вилов]дно до законодавства (ст' 38).

отчБ1{А111ко м.А. - вачдън!к в!дд!лу масовйх комун|кац;й шаРац
райояно! державно| адм!н!сФац];'

жовтень 20|4 року

виконкомом коро6очкинськот с]льсько[ рэд! щодо ствоРеяяя р'ов для
зашть ф.зичною цльт$ою та спортом (сг' 32)'

РяБ]н1нА 1.м' - вачш!в!к в;дд!лу у слравах молод| Ф спорц районно|
дерхавяо'' 3дм!я!стац|].

лястопад 2014 Ро9

виконко!ом кочегоцьно, \е1ишяо_1 ради шодо вир|шення. в1,!пов;дРо до
!аяь пРо надачня ко!пенсац!й ! пйы Ромад4нш. як!

поста'цали впасл1док чоРяо6шьськот катастофи (Ф- з4).
лисянськии о.с начальник упршл;нш пРа!| .а соц;шьно|о

1ахи. ту населеья я Ра йон но_1 деР^авьо1 ал м !н !стац !т.

листопад 2014 Роц

виконкомом юрченк1всько! с!льсько| р4д! щодо Розгляд/ зверя€вь

томадян' зд!йснеян' (онтролю за станом ц!€] Робот! ва п;дпрпфствш' в

устшовш та оРвя!зац!я яезшежяо ви фоРм власяоь!. як] знаходяться на
територ;] ради (ст.38).

ггРмАн в.о. |агального в!дд!ц апарац районно_1
державяо] адм|я|стац|]'-

листопад 20!4 року
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в!ко'1кому кочетоцько| селящно? ради щодо зд!йснеяяя в установленому
пор'дч дер*авною колРоф за до!Ричанлм }атвеР,0жено1
м;сгобуд1внот дочмепац;т пр'] плапРавя' та за6удов; в;дповияп теРпор1й;
зупинення у вип4дках' перед6аче!их законом' буд!вяицтва, яке проводиться з
порушеявям м!сто6уд!вяо] до[7меятац11 1 пРоект;в о["емих о6'.кт;в' а такок
мохе запод!я0 шкоди в!вколвшньому природяому сеРедови!ц (ст. 31).

стАРусьов п.л. завиувач оекгору м|стобудувшш | арх;тектури
рдйонно?державно] мм!н;стРац!], юловв!й арх;текгор райоц.

л!стопад 2014 Ро9

виьоя\омом ]аРохненсьхо_1 с!льсььо_1 радя щоло вир!шення пи,ань пРо
наданш неповнол!п!м. сцдеРвм. пенс!онерам !а |явд'дш права на
безкоштовне !п!льгове корисцванн' об'€ктам! чльцРи (ст. ]2).

ку''1вшовА т.в. - !ачшьник в!дд;лу культ}ря ! 1Ризму районно|
деРхавяо1 адм;я;страц!]|.

грудень 2014 року

в!коякомом коробочкиясько1 с!льсько! ради щодо зд!йсвеяня контолю
за дотриманням зобов'язань щодо платеж]в до м!сцевого бюджец на
п;дпР'€мств* ! в оргав;3ац!ях незалежяо вй форм шасност; (ст. 28).

ь}?гико т м. начальниь ф;нансового лравл!нш райоьъо] держввно|

гРудеяь 2014 Роч

6. перед6ячятп у шдвя! вярад голов|' р!йонно| дерА?вво|
{ду|н!с1Р!ш|! !!сщ!овув!ння'в!!!в кеР|вник!в сгРукврни! пьро!дь;в
шодо ,д;йсшешня |емд1ични' пеРев!Рок оргян!мш {|сцево|о
сд{овРядувдяня делегов.ни! повновджень ор|дя|в ввкоядвчот вл.ди.

ковгун !.ю' кер;вник аларат район но1 державно] ад!!н;ст.д1|.
одия Р3 на п!вр1щя

7. з!6езпечятп ковтРоль зд сво€ч!сяпм !|адход'(с!!я8м коп|й &ю;в
м;сцевого с!мовРядувдввя' првйяятп! з п!тдвь зд;йсвсп!я делеговдвп!
повцовакяь оргап!в в|!го||двчо1 вл.дя' у]!г'льяеяо1 п'сьмово1 !яформ!ц.|

штРиФАновА н-п. застпв!к кеР;вяика апаРац' яачдьнпк
оРвн;]ац;йною в!дд!п} апара0 райончо] дердавяо_1 адм ;н ;с Рац;_1.

щом;сяця протягом 2014 року
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8. зд!йспюв'ти коптРоль зд дФрямдяяям чпввого здкояоддвства при
прийнягт! Р|шень орвпд{и м!сцевих р!д пРп ш!йснеян!
делеговдя'х пов[|оваже!ь оРвш;в ввко!авчо| вл1ди.

монАховА о.о. - начмьник юРи]ичною в;дди) апаРац районно]
деРжавно1 адм!в!стац|т.

щом]сяця протягом 2014 року

о. н! пиФдв! н!ддппх орг9ндчш и!сцевоФ сдчовряцвавяя
|пфоРмац!й пРоводити 1валъ зд!йспепяя ншми делегова!'их
орг!|!!в впков!вчо1 шддп.

ш]РиФАновА н.л. 'ас}пник кер;вника апара[. начальник
орпн;зац!йною в!дд!щ апаРату ра йонно] деРха вно] а!м;н;ста|:;:

до 20.0! та 20'07.20|4 року

ш|

кер|вя'к апдР!ту р.йояло!
дермвяо!.дм!я!страц|| !.|о.ковтун


