
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про зняття з контролю окремих 

розпоряджень і доручень голови 

районної державної адміністрації 

та документів з грифом 

затвердження 

 

         Керуючись статтями 6, 16, 28 Закону України «Про місцеві                  

державні адміністрації», Регламентом Чортківської райдержадміністрації, 

затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від                            

21 листопада 2007 року № 760 (зі змінами), розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 11 жовтня 2010 року № 751 «Про  удосконалення 

організації та здійснення контролю за виконанням документів в районній 

державній адміністрації» та в зв’язку з виконанням заходів, передбачених 

розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації, документів з 

грифом затвердження, 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:   

        Зняти з контролю: 

1) розпорядження голови районної державної адміністрації:  

від 26.01.2015 № 13-од «Про затвердження заходів щодо посилення 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді на період 2015-2020 

років»; 

від 20.07.2015 № 187-од «Про створення системи вишколу членів 

громадських формувань, бійців загонів оборони населених пунктів 

Чортківського району»; 
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від 20.07.2015 № 188-од «Про залучення громадських формувань з 

охорони громадського порядку до заходів оборони населених пунктів району»; 

від 24.11.2015 № 308-од «Про заходи з увічнення пам'яті захисників 

України в районі на період до 2020 року»; 

від 23.11.2015 № 306-од «Про організацію виконання програми розвитку 

футболу в Чортківському районі на 2015-2020 роки»; 

від 11.04.2016 №132-од «Про організацію виконання програми розвитку 

туризму в Чортківському районі на 2016-2020 роки»; 

від 11.04.2016 №133-од «Про організацію виконання районної програми 

збереження культурної спадщини Чортківського району на 2016-2020 роки»; 

від 17.05.2016 №165-од «Про застосування електронної системи закупівель 

товарів, робіт і послуг»; 

від 29.12.2016 № 435-од «Про затвердження заходів з виконання стратегії 

розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки у Чортківському 

районі»; 

від 06.02.2017 № 34-од «Про реалізацію в районі Національної Стратегії 

сприяння розвитку громадського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»; 

від 08.02.2017 № 38-од «Про затвердження плану заходів щодо національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в районі на 2017-2020 роки»; 

від 23.02.2017 № 66-од «Про організацію виконання районної програми 

висвітлення діяльності Чортківського району державної адміністрації у засобах 

масової інформації на 2017-2020 роки»; 

від 01.03.2017 № 80-од «Про виконання в районі рекомендацій, викладених 

у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, 

до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю на період до 2020 року»; 

від 06.03.2017 № 87-од «Про заходи, спрямовані на забезпечення 

додержання прав осіб з інвалідністю»; 

від 13.03.2017 № 95-од «Про затвердження плану заходів щодо виконання 

обласної цільової соціальної програми підтримки сім'ї  та протидії домашньому 

насиллю на період до 2020 року»; 

від 16.03.2017 № 100-од «Про організацію виконання у 2017-2020 роках 

районної програми «Молодь Чортківщини на 2016-2020 роки»; 

від 28.11.2017 № 384-од «Про стан виконання програми «Молодь 

Чортківщини» на 2016-2020 роки»; 

від 05.12.2017 № 391-од «Про затвердження плану заходів на 2018-2020 

роки щодо реалізації в районі Державної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту до 2020 року»; 

від 02.02.2018 №22-од «Про проект районної програми впровадження 

Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Чортківського району 

на 2018-2020 роки»; 

від 23.06.2018 №150-од «Про схвалення проекту програми поводження з 

твердими побутовими відходами в Чортківському районі на 2018-2020 роки»; 
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від 23.06.2018 №151-од «Про проект районної Програми роботи з 

обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2018-2020 роки 

«Обдарованість»; 

від 17.09.2018 №239-од «Про організацію виконання Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в Чортківському районі на 2019-2020 

роки»; 

від 27.09.2018 №255-од «Про розвиток туризму у Чортківському районі»; 

від 05.10.2018 №262-од «Про формування системи надання 

адміністративних послуг у Чортківському районі»; 

від 29.11.2018 №327-од «Про стан виконання програми «Молодь 

Чортківщини» на 2016-2020 роки»; 

від 30.01.2019 №24-од «Про роботу Чортківського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; 

від 28.03.2019 №86-од «Про стан фінансування та хід виконання районної 

програми медичного забезпечення часткової мобілізації і призову громадян на 

військову службу, учасників АТО та демобілізованих із зони АТО та членів їх 

сімей за 2018 та на 2019 роки»; 

від 04.04.2019 №93-од «Про організацію виконання районної програми 

підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019-2020 роки»; 

від 06.06.2019 №151-од «Про основні завдання розвитку сфери туризму в 

Чортківському районі на 2019-2020 роки»; 

від 26.09.2019 №250-од «Про стан виконання делегованих повноважень у 

сфері соціального захисту населення виконавчим комітетом Пробіжнянської 

сільської ради»; 

від 11.10.2019 №262-од «Про підсумки літнього оздоровлення дітей та 

підготовку до оздоровчої кампанії 2020 року»; 

від 16.10.2019 №263-од «Про затвердження плану заходів щодо реалізації в 

районі Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 

року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2020 рік»; 

від 31.10.2019 №286-од «Про підготовку до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повно\ 

загальної середньої освіти у 2020 році»; 

від 31.10.2019 №282-од «Про підсумки виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку району за 9 місяців 2019 року»; 

від 31.10.2019 №284-од «Про стан розвитку тваринницької галузі та 

підготовка до зимово-стійлового періоду на 2019-2020 роки»; 

від 31.10.2019 №287-од «Про схвалення проєкту Програми «Дітям 

Чортківщини – якісне харчування»; 

від 02.12.2019  №311-од «Про план заходів щодо організації харчування 

дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти»; 

від 03.12.2019 №313-од «Про відзначення у 2019 році в районі Дня 

Збройних Сил України»; 
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від 04.12.2019 №315-од/366-од «Про підготовку та проведення приписки 

громадян 2003 року народження до призовної дільниці Чортківського районі та 

міста Чорткова Тернопільської області»; 

від 13.12.2019 №330-од «Про схвалення проекту Програми підтримки 

дітей учасників АТО, ООС, внутрішньо переміщених осіб та дітей з орфанними 

захворюваннями у навчальних закладах Чортківського району на 2020 рік»; 

від 13.12.2019  №331-од  «Про підготовку та проведення ХХV районного 

фестивалю творчості дітей з інвалідністю «Повір у себе»; 

від 13.01.2020 №5-од «Про стан військового обліку на території 

Чортківського району у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 

році»; 

від 16.01.2020 №6-од «Про заходи щодо реалізації в районі у 2020 році 

Національної Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки»; 

від 17.01.2020 №7-од «Про затвердження плану заходів з реалізації 

правопросвітницького проєкту «Я маю право!» в Чортківському районі у 2020-

2022 роках»; 

від 20.01.2020 №11-од «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту Чортківського району на 2020 рік»; 

від 30.01.2020 №21-од «Про стан виконання указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної 

та районної державних адміністрацій з питань соціально-правового захисту 

дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання соціальному 

сирітству та профілактики протиправних проявів у дитячому середовищі»; 

від 11.02.2020 №31-од «Про відбір громадян України на військову службу 

за контрактом у Збройні Сили України»; 

від 04.03.2020 №50-од «Про підготовку та проведення в районі 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»; 

від 12.03.2020 №56-од «Про організацію та проведення в районі у 2020 

році щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»; 

від 30.03.2020 №66-од «Про водокористування у період маловоддя»; 

від 22.04.2020 №79-од «Про заборону відвідування населенням лісів і 

в’їзду до них автомобільного транспорту у період високої пожежної небезпеки 

протягом 2020 року»; 

від 02.06.2020 №107-од «Про проведення районного марафону «З 

турботою про дитину»; 

від 10.06.2020 №108-од «Про стан соціально-економічного розвитку 

району у січні-квітні 2020 року»; 

від 26.06.2020 №125/01-1 «Про організацію та проведення Дня молоді в 

районі»; 

від 26.06.2020 №126/01-1 «Про стан злочинності та координації діяльності 

злочинним проявам і корупції та дотримання громадського порядку в районі у 

2019 році»; 
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від 17.07.2020 №139/01-1 «Про впровадження Державного Стандарту 

початкової освіти «Нова українська школа» в закладах освіти району; 

від 10.08.2020 №152/01-1 «Про відзначення в районі Року митрополита 

Андрея Шептицького»; 

від 21.08.2020 №165/01-1 «Про відзначення у 2020 році Дня пам'яті 

захисників України»; 

від 31.08.2020 №166/01-1 «Про відзначення у районі 29-ї річниці 

Незалежності України та Дня Державного Прапора України»; 

від 11.09.2020 №171/01-1 «Про організацію в районі та місті Чорткові 

призову громадян України чоловічої статі на строкову військову службу в 

жовтні-грудні 2020 року»; 

від 15.10.2020 №188/01-1 «Щодо готовності об'єктів житлово-

комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020/2021 року»; 

від 15.10.2020 №190/01-1 «Про відзначення у 2020 році в районі Дня 

захисника України»; 

від 23.11.2020 №212/01-1 «Про відзначення у 2020 році в районі Дня 

Гідності та Свободи»; 

від 27.11.2020  №218/01-1 «Про заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів в 

районі»; 

від 30.11.2020  №219/01-1 «Про затвердження плану заходів з підготовки 

та проведення в районі у 2020 році Міжнародного дня людей з інвалідністю»; 

 

2) доручення голови районної державної адміністрації: 

        від 14.03.2018 №10 «Про забезпечення виконання обласної програми 

міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2018-2020 роки»; 

        від 19.11.2018 №71 «Про запровадження надання послуг державної 

реєстрації актів цивільного стану через центр надання адміністративних 

послуг»; 

        від 04.04.2019 №16 «Про проведення акції з благоустрою придорожніх 

смуг автомобільних доріг»; 

       від 18.07.2019 №42 «Про забезпечення організації проведення позачергових 

виборів народних депутатів України»;  

       від 09.12.2019 №50 «Про проведення перевірки мобілізаційної готовності 

транспортних засобів, призначених до поставки в Збройні Сили України та інші 

військові формування в 2020 році»; 

від 16.12.2019 №51 «Про впорядкування реалізації ялинок та запобігання 

незаконному вирубуванню хвойних насаджень у передноворічний період 2020 

року»; 

від 15.05.2020 №17 «Про створення комісії для обстеження посівів 

сільськогосподарських культур урожаю 2020 року»; 

від 18.05.2020 №20 «Про результати аудиту місцевих бюджетів»; 

від 14.07.2020 №23/01-5 «Щодо користування водними об’єктами району»; 
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від 20.07.2020 №25/01-5 «Про організацію відзначення в районі 30-річчя 

ухвалення Декларації про державний суверенітет України»; 

від 14.09.2020 №28/01-5 «Про забезпечення організації та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року»; 

від 23.11.2020 №32/01-5 «Про надання матеріальної допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»; 

від 24.12.2020 №34/01-5 «Про впорядкування реалізації ялинок та 

запобігання незаконному вирубуванню хвойних насаджень у передноворічний 

період 2021 року»; 

 

3) документи з грифом затвердження: 

від 04.04.2016 №01-13 «Заходи щодо забезпечення в районі Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 

безпека» на період до 2020 року»; 

від 19.04.2016 №01-17 «Заходи про схвалення проекту Стратегії розвитку 

туризму в Чортківському районі на 2016-2020 роки»; 

від 11.05.2016 №01-20 «План заходів спрямованих на активізацію вивчення 

громадянами англійської мови на період до 2020 року»; 

від 29.09.2017 №01-23 «План заходів охорони навколишнього природного 

середовища в Чортківському районі на 2017-2020 роки»; 

від 18.01.2019 №01-04 «План заходів щодо запобігання та протидії корупції 

в райдержадміністрації на 2019 рік»; 

від 12.03.2019 №01-09 «Заходи щодо забезпечення доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури на 2019-2020 роки»; 

від 06.11.2019 №01-17 «Заходи з підготовки та проведення в районі у 2019 

році Міжнародного дня людей з інвалідністю»; 

від 02.01.2020 № 01-01 «План заходів щодо запобігання та протидії корупції 

в райдержадміністрації на 2020 рік»; 

від 09.12.2020 №01-45 «Заходи з відзначення у 2020 році в районі Дня 

Збройних Сил України». 

 

     

 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника 

апарату районної державної адміністрації. 

   

 

 Голова  адміністрації                                                  Володимир  ШИПІТКО            
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Володимир  Коцюк 

Вікторія Байрак 

Володимир Мельник 

 


