УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

Про зняття з контролю
окремих розпоряджень
голови облдержадміністрації

Відповідно до положень Закону України «Про 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 23.05.2012 № 182 «Про удосконалення роботи щодо реагування на
критичні зауваження стосовно діяльності органів виконавчої влади»;
від 11.12.2017 № 487 «Про утворення обласної робочої групи з
розроблення проекту Національного плану управління відходами»;
від 27.12.2017 № 528 «Про стан та перспективи розвитку освітньої галузі
Житомирської області»;
від 16.02.2018 № 58 «Про організацію працевлаштування випускників
професійно-технічних навчальних закладів області з числа дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування у 2018 році»;
від 22.03.2018 № 92 «Про проведення весняно-літньої нерестової
заборони у 2018 році»;
від 29.03.2018 № 112 «Про проведення заходів із санітарного очищення та
благоустрою територій населених пунктів області»;
від 11.04.2018 № 130 «Про медичну раду реформ Житомирської області»;
від 13.04.2018 № 143 «Про проведення зустрічі з випускниками
загальноосвітніх навчально-виховних закладів області, дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування»;
від 26.04.2018 № 158 «Про проведення внутрішнього аудиту в управлінні
дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної
адміністрації»;
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від 21.05.2018 № 202 «Про відзначення у 2018 році 27-ї річниці
незалежності України»;
від 22.05.2018 № 204 «Про проведення службового розслідування»;
від 15.06.2018 № 237 «Про надання адміністративної послуги»;
від 19.06.2018 № 244 «Про оздоровлення і відпочинок дітей у 2018 році»;
від 27.06.2018 № 264 «Про відзначення кращих суб’єктів
підприємницької діяльності з нагоди Дня підприємця»;
від 10.07.2018 № 277 «Про стан реформування первинної медичної
допомоги в області»;
від 23.07.2018 № 292 «Про проведення внутрішнього аудиту в управлінні
цивільного захисту населення Житомирської
обласної державної
адміністрації»;
від 31.07.2018 № 308 «Про проведення обласної підсумкової колегії
управління освіти і науки облдержадміністрації та місцевих колегій,
конференцій працівників освіти»;
від 03.08.2018 № 318 «Про проведення позапланового внутрішнього
аудиту в управлінні культури та туризму Житомирської обласної державної
адміністрації»;
від 10.08.2018 № 324 «Про затвердження плану заходів з відзначення у
2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського».
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