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Про зняття з контролю
окремих розпоряджень
голови облдержадміністрації

Відповідно до положень Закону України «П р о місцеві державні
адміністрації», у зв’ язку із закінченням термінів дії окремих розпоряджень голови
облдержадміністрації, їх виконанням, ураховуючи пропозиції структурних
підрозділів
облдержадміністрації
та
погодження
заступників
голови
облдержадміністрації
Зняти з контролю такі розпорядження голови облдержадміністрації:
від 29.04.2013 №143 «П р о обласну програму зайнятості населення на
період до 2017 року»;
від 29.10.2014 №313 «П р о затвердження плану заходів з імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами на 2014-2017
роки»;
від 02.06.2015 №160 «П р о виконання в області Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної
стратегії) на 2015-2017 роки»;
від 15.06.2016 №177 «П р о затвердження плану роботи на 2015-1017 роки з
визначення завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період
до 2020 року відповідальним співвиконавцем яких визначено Житомирську
облдержадміністрацію»;
від 26.10,2016 №353 «П р о затвердження обласного плану заходів на 2017
рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року « Рухова активність - здоровий спосіб життя здорова нація»;
від 12.12.2016 №422 «П р о основні завдання цивільного захисту області на
2017 рік»;
від 30.12.2016 №456 «П р о план заходів щодо реалізації у 2017 році в
Житомирській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки»;

від 01.02.2017 №29 «П р о заходи щодо легалізації трудових відносин,
забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної
плати»;
від 15.02.2017 №46 «П р о стан ведення військового обліку громадян на
території Житомирської області у 2016 році та завдання на 2017 рік»;
від 10.04.2017 №122 «П р о стан автомобільних доріг в області та шляхи
вирішення питань щодо їх поліпшення у 2017 році»;
від 03.05.2017 №152 «П р о заходи щодо наповнення місцевих бюджетів,
ефективного використання бюджетних коштів на 2017 рік»;
від 16.06.2017 №223 «П р о організацію підготовки дорожніх служб області
до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року»;
від 26.06.2017 №244 «П р о затвердження обласного плану заходів щодо
реалізації Концепції вдосконалення Інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік»;
від 19.07.2017 №270 «П р о перелік інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку, що фінансуються у 2017 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку»;
від 23.10.2017 №419 «П р о проведення внутрішнього аудиту в управлінні
сім ’ї молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації»;
від 14.12.2017 №496 «П р о заходи щодо проведення Новорічних
і
Різдвяних свят для дітей»;
від 18.12.2017 №503 «П р о хід виконання
соціального розвитку за 9 місяців 2017 року»;

програми

економічного

і

від 16.01.2018 №13 і<Про створення організаційного комітету з підготовки
та проведення І Регіонального ф оруму»;

Голова адміністрації

І.П. Гундич

