УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
26.08.2014
№ 147
Про зняття з контролю в
ІІІ кварталі 2014 року
окремих розпоряджень
голови райдержадміністрації
У зв’язку із закінченням термінів дії окремих розпоряджень голови
райдержадміністрації та їх виконанням, враховуючи пропозиції структурних
підрозділів
райдержадміністрації, зняти з контролю такі розпорядження
голови райдержадміністрації:
від 18 грудня 2009 р. № 370 «Про влаштування Шніпко С.А. на виховання
і спільне проживання в прийомну сім'ю Лук'янчука Ю.В. та Лук'янчук Г.М.»;
від 17 жовтня 2011 р. № 278 «Про встановлення піклування над
дитиною-сиротою Григор'євим М.В. та призначення Григор'євої Т.М.
піклувальником дитини»;
від 28 березня 2013 р. № 66 «Про встановлення піклування над
дитиною, позбавленою батьківського піклування, Чубиком В.О. та
призначення Денисовець Г.І. піклувальником дитини»;
від 30 квітня 2014 р. № 76 «Про внесення змін до районного бюджету
на 2014 рік»;
від 07 лютого 2014 р. № 22 «Про затвердження грошової вартості
харчування однієї дитини та визначення організації, яка забезпечуватиме
харчування у дошкільних підрозділах навчально- виховних комплексів
Олевської районної ради Житомирської області»;
від 18 березня 2014 р. № 45 «Про внесення змін до районного бюджету
на 2014 рік»;
від 27 березня 2014 р. № 48 «Про внесення змін до районного бюджету
на 2014 рік»;
від 23 жовтня 2013 р. № 217 «Про внесення змін до районного бюджету
на 2013 рік»;
від 09 квітня 2014 р. № 63 «Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації від 16 січня 2014 року №5»;
від 13 грудня 2013 р. № 266 «Про надання Ренкасу В.Л. статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування»;
від 17 січня 2014 р. № 10 «Про надання Бондар Л.Д. статусу дитинисироти»;

від 27 січня 2014 р. № 14 «Про надання Куправі Н.В., Куправі Р.В.,
Куправі В.В., Куправі О.В. статусу дітей-сиріт»;
від 30 січня 2014 р. №19 «Про встановлення піклування над дитиною-сиротою Бондар Л.Д. га призначення Бондар М.Д. піклувальником
дитини»;
від 30 січня 2014 р. № 20«Про влаштування дітей-сиріт Куправи Р.В.,
Куправи В.В., Куправи О.В. до державного інтернатного закладу»;
від 12 лютого 2014 р. № 25 «Про надання Панченко А.К. статусу
дитини-сироти»;
від 11квітня 2014 р. № 65 «Про надання Білому Б.В. та Білій Л.В.
статусу дітей, позбавлених батьківського піклування»;
від 11 квітня 2014 р. № 66 «Про надання Колокольцевій Т.М.,
Колокольцеву Б.В. статусу дітей, позбавлених батьківського
піклування»;
від 29 квітня 2014 р. № 75 «Про надання Сєбєнковій К.І., Сєбєнкову В.О. статусу дітей, позбавлених батьківського піклування»;
від 20 травня 2014 р. № 84 «Про відзначення в районі Дня захисту
дітей у 2014 році»;
від 05 червня 2014 р. №102 «Про надання Хлань О.Д. статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування»;
від 20 червня 2014 р. № 111 «Про надання Шмату Р.І., Шмату С.І.,
Шмат Л.С., Шмат Л.С. статусу дітей-сиріт»;
від 20 червня 2014 р. № 112 «Про надання Федоровишневу І.В.
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»;
від 01 липня 2014 р. № 119 «Про надання Музиці Н.В., Музиці В.В.
статусу дітей- сиріт»;
від 14 грудня 2011 р. № 350 «Про заходи щодо підготовки
та проведення Всеукраїнського перепису населення»;
від 26 березня 2013 р. № 64 «Про проведення у 2013 році в
районі Року дитячої творчості».
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