
чугу[вськА

|олова районно| дерясавно!
адм!н!страц!!

РАйоннА дш'Р}кАвнА Адш1|н1стРАц1я

хАРк!вськот оБлАст|
РозшоРяджш'ння

л} ,/39уц|в

|1ро створення робоно| групи щодо
проведення теплатично| перев1рки
хоА} виконання доручення голови
)0рк1всько[ обласно| дерхсавно|
адм!н|страц[! в|д |0.10.2012
ль 01-15/8028 щодо введення }!(итла в
експлуатац!по за 9 м!сяц|в2012 року

Б|дпов|дно до статей 6, |6,39 3акону 9кра|ни <|[ро м|сцев| державн1
адм|н|страц|?>>, постанови 1{аб|нету й|н|стр|в !кра|ни в|д 18.05.2011 .м9 522
*[{ро затверд)кення 1!1етодики проведення оц|нки ефективност1 зд{йснення
0рганами виконавчо? влади контрол}о за виконанням завдань, визначених
законами 9кра|ни, постановами Берховно| Ради !кра|ни, актами ;

дорученнями |{резидента 9кра!ни та |(аб|нету й|н|стр|в 9кра|ни>, з мет0}о

виконанн'{ планових пок€вник|в введення )китла в експлуатац|то:
1. €творити робону групу щодо проведення тематично1 перев1рки ходу

виконанн'л доручення голови {арк|всько| обласно| дерх<авно| адм|н|страц|| в!д

10.10.2012.]\ъ 01-15/в028 щодо введення х{итла в експлуатац!то за 9 м|сяц\в 20\2

року (да'| - робоиа щупа).
2. 3атвер дити !1 персон а;тьний склад (АоАаеться).
3. Робоч|й груп|:
3.1. |{ровести 11 л}отого 2о1з року тематичну перев|рку делегованих

повновах{ень виконавчих ком|тет!в \4а-гтин|всько|, 1{очетоцько] селищних рад
стосовно хоА} виконання доручення голови [арк|всько| обласно] державно?
адм|н|страц|[ в|д 10.10.2012 ]\ъ 01-15/8028 щодо введення )китла в експлуатац|}о

за 9 м|сяц|в20|2 року.
3.2.3а результатами проведено| перев|рки п1дготувати допов|дну

записку та надати голов| районно| дер)кавно| адм|н|сщац}| через сектор
контролю ат1Фату районно| дер)кавно| адм1н|страц|| до 21л}отого 201.3 року.

4.1{онтроль за виконанням розпорядх{ення покласти на пер1ш0го

заступника голови районнот деря{авно1 адм1н1страц1 е]нова }о.к.

в.в. лоБоичшнк(}



районно| дерх{авно| адм!н|сщац||
[!4,са:;э:с- а,'о'1 (т:с у':-с/'}$'' "'

склАд

робоно| групи щодо проведення тематичнот перев!рки ходу виконання
доручення голови [арк!всько! обласно| дерл(авно! адпп!н!страц1[ в1д

10.10.2012 лъ 01-15/8028 щодо введення я(ила в експлуатац1по
за 9 пп1сяц|в20|2 року

|олова робоно| групи

вАРжвтнов - пертпий заступник голови районно| дер>кавно|

}Фр1й 1{остянтинович адм|н|страц||

9лени робоно| групи:

1вАновА
Флена €ерг||вна

чвРг#{вськ\л7

свмвР'янов
Флександр Р1икол айович

стАРусьов
|{етро .[[еон|дович

1(остянтин Флександрович пост|йно] ком|с|| 9угувсько| районно| Ради з

г!итань соц|ально-еконо\{|чного розвитку'
комуна.]1ьно| власност|, буд|вництва та )китлово-

комун€!"льного господарства (за згодото);

- заступник нач€штьника, начальник в|дд|ду

,{ерхсавного земельного кадастру м!ськрайонного

управл|ння !ерхскоштзе1у1у у м. 9угу|в та

9угу!вському район| )(арк1всько| област|

(за згодото);

- нач€ш1ьник в|дд1лу м|стобудування | арх|тектури

управл|ння розвитку 1нфраструктури районно?
дерх(авно| адпд|н|страц||, головний арх|тектор

району.

3АтввРджвно

Розпоряд)кення голови

-зав|дувач сектору контрол}о апарату районно|
дерх{авно| адм|н|страц||;

депутат 9угу|всько| районно| ради, секретар

щ

(ер1вник апарату районно[
дер}|€вно! адм1н|страц|| 1.}о. ковтун


