
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року          м. Кременець         № __________

Про організацію виконання на 
території Кременецького району
розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації 
від 12квітня 2023 року № 189/01.02-01

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, 
статті 15 Закону України ,,Про правовий режим воєнного стануˮ, указів 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного 
стану в Україні”, № 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, від 6 
лютого 2023 року № 58/2023 „Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні”, на виконання розпорядження начальника обласної військової 
адміністрації від 14 квітня 2023 року № 189/01.02-01 ,,Про програму соціально-
економічного та культурного розвитку Тернопільської області 
на 2023 рік”:

1.  Структурним підрозділам районної військової адміністрації, виконавчим 
комітетам органів місцевого самоврядування Кременецького району:

1)  організувати та забезпечити належне виконання показників і заходів, 
передбачених програмою соціально-економічного та культурного розвитку 
Тернопільської області на 2023 рік (далі - Програма);

2)  надати управлінню соціально-економічного розвитку територій 
Кременецької районної військової адміністрації до 5 липня 2023 та 
5 січня 2024 року (на електронну адресу: 02739531@mail.gov.ua):

вичерпну інформацію з детальним аналізом про стан виконання основних 
показників та заходів, передбачених Програмою; 

інформацію щодо реалізованих (що реалізуються) проєктів у відповідних 
галузях із зазначенням конкретних кількісних показників; 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 57/02-07/1 від 21.04.2023

Сертифікат 248197DDFAB977E504000000526D0001B9A11504 
Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Дійсний з 19.04.2023 14:13:10 по 18.04.2024 23:59:59

Н4zВД^^k48Km*]О

mailto:02739531@mail.gov.ua


2

аналітичну записку щодо основних тенденцій соціально-економічного 
розвитку громад району із зазначенням факторів, які сприяли покращенню 
ситуації або вплинули на її погіршення.

2.  Управлінню соціально-економічного розвитку територій районної 
військової адміністрації забезпечити узагальнення поданих матеріалів та 
інформувати про стан виконання Програми  районну військову адміністрацію до 
15 липня 2023 року та 15 січня 2024 року.  

3.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 23 листопада 2021 року № 225/02-07/1 ,,Про 
організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації 
від 29 жовтня 2021 року № 660/01.02-01”.

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступників 
начальника районної військової адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальник військової адміністрації                                       Віталій КУДЛАК

Василь Хортик

Алла Злочевська

Віталій Грушко

Роман Березовський 

Віра Василевська

Зоряна Павлюк 


