
..

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

Про зняття з контролю окремих 
розпоряджень  і  доручення  голови  
районної державної адміністрації 

Керуючись статтями 6, 16, 28 Закону України «Про місцеві                  
державні адміністрації», Регламентом Чортківської районної державної 
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від                            
21 травня 2021 року №134/01-1, розпорядженням голови райдержадміністрації 
від 11 жовтня 2010 року № 751 «Про  удосконалення організації та здійснення 
контролю за виконанням документів в районній державній адміністрації» та у 
зв’язку з виконанням заходів, передбачених окремими розпорядженнями та 
дорученням голови райдержадміністрації,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

        Зняти з контролю:
1) розпорядження голови районної державної адміністрації: 
від 23 жовтня 2020 року №197/01-1 «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 2021 рік»; 

від 08 лютого 2021 року №23/01-1 «Про виконання районного бюджету                        
і бюджету району за 2020 рік»; 

від 13 квітня 2021 року №85/01-1 «Про стан військового обліку на 
території Чортківського району у 2020 році та завдання щодо його поліпшення 
у 2021 році»;
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від 09 червня 2021 року №156/01-1 «Про здійснення шефства над 
військовими частинами та територіальними центрами комплектування та 
соціальної підтримки»;

від 28 липня 2021 року №188/01-1 «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 08 жовтня 2021 року №245/01-03 «Про заходи щодо забезпечення 
безперебійного руху транспорту, перевезень пасажирів та вантажів у зимовий 
період 2021/2022 роки»;

від 03 грудня 2021 року №301/01-03 «Про відзначення у 2021 році в районі 
Дня Збройних Сил України»;

від 06 грудня 2021 року №305/01-03 «Про затвердження плану заходів з 
відзначення в районі у 2021 році Міжнародного дня волонтера»;

2) доручення голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2020 
року №33/01-5 «Про проведення перевірки мобілізаційної готовності 
транспортних засобів, призначених до поставки в Збройні Сили України та інші 
військові формування в 2021 році». 

 Голова  адміністрації                                                      Володимир  ШИПІТКО   

Володимир Лилик

Олеся Хом’як

Вікторія Байрак

Володимир Коцюк

Ярослав Юзьків


