
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  ________________ 20 __ року     м. Кременець              №  _______________

Про зняття з контролю окремих 
організаційно-розпорядчих документів 

Відповідно до статей 6, 16, 28 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України ,,Про правовий режим воєнного стану”, указів 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення 
воєнного стану в Україні” та № 68/2022 ,,Про утворення військових 
адміністрацій”, від 6 лютого 2023 року № 58/2023 ,,Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”, розпорядження начальника обласної військової 
адміністрації від 12 квітня 2023 року № 191/01.02-01  ,,Про зняття з контролю 
окремих організаційно-розпорядчих документів”, керуючись Регламентом 
Кременецької районної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням начальника районної військової адміністрації  від                    
10 січня 2023 року № 7/02-07/1, у зв’язку з виконанням завдань, передбачених 
окремими розпорядженнями і дорученнями голови районної  державної  
адміністрації,  розпорядженнями начальника районної військової адміністрації 
та документом з грифом затвердження,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Зняти з контролю:
1)  розпорядження голови районної державної адміністрації:
від 27 червня 2019 року № 198-од ,,Про затвердження плану заходів на 

2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого 
громадського руху в районі”;
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від 22 січня 2020 року № 14-од ,,Про виконання заходів обласної програми 
вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних 
режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників Антитерористичної операції та 
операції Об'єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-2022 роки””;

від 17 серпня 2020 року № 230/02-07/1 ,,Про організацію виконання плану 
заходів з реалізації Державної програми стимулювання економіки для 
подолання негативних наслідків, спричинених  коронавірусом SARS-CoV-2, в 
Кременецькому районі на 2020 – 2022 роки”;

від 10 вересня 2021 року № 188/02-07/1 ,,Про організацію роботи закладів 
освіти району в 2021/2022 навчальному році”;

від  23 листопада 2021 року № 225/02-07/1  ,,Про організацію виконання 
розпорядження голови облдержадміністрації від 29 жовтня 2021 року                
№ 660/01.02-01”;

від 15 грудня 2021 року № 239/02-07/1 ,,Про відзначення в районі Року 
Ярослава Стецька ”;

від 04 лютого 2022 року № 15/02-07/1 ,,Про затвердження плану основних 
заходів цивільного захисту Кременецького району на 2022 рік”;

від 04 лютого 2022 року № 16/02-07/1 ,,Про відзначення в районі           150-
річчя від дня народження Богдана Лепкого”;

від 04 лютого 2022 року № 17/02-07/1 ,,Про відзначення в районі           150-
річчя від дня народження Соломії Крушельницької”;

2) розпорядження начальника районної військової адміністрації:
від 29 березня 2022 року № 40/02-07/1 ,,Про організацію в районі призову 

громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року”;
від 14 квітня 2022 року № 45/02-07/1 ,,Про заборону відвідування лісів 

населенням і в’їзду до них механічних транспортних засобів та інших 
механізмів у період високої пожежної небезпеки протягом 2022 року”;

від 02 травня 2022 року № 52/02-07/1 ,, Про виконання завдань у сфері 
оборонної, правоохоронної роботи, цивільного захисту у 2021 році та 
визначення основних заходів на 2022 рік”;

від 22 червня 2022 року № 67/02-07/1 ,,Про організацію літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2022 році”;

від 15 вересня 2022 року № 89/02-07/1 ,,Про виконання районного 
бюджету за перше півріччя 2022 року”;

від 28 вересня 2022 року № 93/02-07/1 ,,Про організацію виконання на 
території Кременецького району розпорядження начальника обласної 
військової  адміністрації від  02.09.2022 № 528/01.02-01”;

від 24 жовтня 2022 року № 101/02-07/1 ,,Про стан соціально-економічного 
розвитку району”;

від 14 грудня 2022 року № 127/02-07/1 ,,Про затвердження плану заходів з 
відзначення в районі у 2022 році Дня вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС ”;
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3) доручення голови районної державної адміністрації:
від 12 лютого 2021 року № 3/02-08 ,,Про створення робочої групи зі 

сприяння територіальним громадам з питань соціального захисту населення та 
захисту прав дітей”;

4) документ з грифом затвердження – Заходи з підготовки та проведення 
Дня Європи в Кременецькому районі у 2022 році, затверджені                            
18 травня 2022 року за  № 8/02-32.

Начальник військової адміністрації                                        Віталій КУДЛАК

 
Віталій Грушко

Зоряна Павлюк

Світлана Матвіюк


