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|1ро створення робояо[ групи щодо
проведення : еуа гично| перев|рки толу
виконання Розпорядт{ення голови
районно| дер2*€внот адм|тп|страц|| в!д
25.04.2013 !\! 135 '!|!ро завдання щодо
п!дго': овки лороэкн!х п1лпристсгв району
до роботи в зимовшх умовах 2013-2014
рок|в''

Б|дпов]дно до с:а:ей б. 28. 39 1акон5 !кра|ни '.[1ро м!сшев! лержавн!
адм!н|страц!!>, !казу |1резидента !кра!ни в|д 26 лилня 2005 року )\го |1з2/20о5

"[[и:ання контролю за виконанняу указ!в. розпоря.;жень ! ':оррень
|{резидента 9кра1ни), з мето1о забезпечення безлереб|йного та безг1ечного р}х}
транспорту на автоптоб1лъних дорогах в зимовий пер|од 2013-2014 рок|в:

|. [твори'и робоч) !р}п} шодо проведення те||!атичнот перев!рки хол1
виконання розпорядження голови районно! державнот алм!н|с:раш|1
в!д 25'04.20!] ':$' !35 "[1ро !авдання шодо п|дго;овкл лоро;кн!х п!лпри,мсгв
району до роботи в зимових умовах 2013-2014 рок!в'' (дал| - робота група).

2. 3атвердити !1 персонапьний склад (додасться)'
3. Робон|й груп|:
3.1.} триденний терм|н провести перев{рку в|дд!лу |нфраструкцри

районно] дер;кавно! адм1н1сщац|! стосовно ходу виконання розпоряд}(ен|о1
голови районно! державно] адм|н|страц|| в|д 25.0;!.2013 }{о 135 "|{ро завдання
щодо п]дготовки доро;т<н|х п|дприсмств району до роботи в зимових умовах
20|3-2014 рок!в".

3.1' 3а рез1льтататти провелено| перев!рки п!л:о:5ва:и лопов!лну
записку та надати голов| районно! дер)1(авно] адм|н!сщац!т через сектор
контрол1о апарату районно| лержавно! адпт|н|орац!! до |0 тсовтня 2013 року.

4. (онтроль за виконан1{'1м розпорядження за.[и1]]ато за собото'

|олова районно| дерэкавно|
адм1н!страц||

')
/,#/'/" в.в. лоБойч[нко

,,/ '--- ,/



}Фр|й !{остянтиновин

2. володько
1рина 8асил!вна

3. 1вАновА
Флена €ерг|{вна

4. лозовА
Фльга 8олодимир|вна

5. чвР}у1в ськ1,й
(остянтин Флекоандровин

3аступник кер!вника апарату'
начальцик орган1заш!йного
в1лл!л1 апарац район но!
лерэкавно! адпт1н|страц11

]ванова 62 702

зАтввРд)квно

Розпоряд>кенгтя голови
раионно! державно! адм ]н ]с !ра ц{!
--.2

'/211,"..1'/.72! 
,'''/!4.э1 )19 .!} 2

районно| лержавно] адпц 1 н|страц;1

делутат 9угу!всько{ районно! ради, секретар
пост]йно] ком|с1| 9угу!всько| районно! рали з
питань соц|апьно-економ!чного розвитку,

пвРсонА-цьний склАд

робоно! групи щодо проведенця тематинно! перев!рки ходу виконання
розпоряд?кення голови районно|дерхсавно! адм|н1страш!! в!д 25.04.201з

)\} |35 "|!ро |авдання ц;одо пйгоговки лороэкн!-х п!шприсисгв район1 ло

роботи в зимових умовах 2013-2014 рок!в''

1. вАРжвтнов

|олова робоно! групи

пертший заступник голови
адм!н|сщац||

9лени робояо1 групи;

районно! лержавно!

нача]1ьник в1дд1лу житлово-кому}1ального
тосподарства та буд|вництва районно!
дер)кавно1 адм1н1страц11

зав1дуван._сектору контрол1о а!арату районнот
дер)кавно1 адм1н1стра|111

головний спец|ап|ст сектору контролто апарац

комуна[ь|1о1 в,:|асност1' оуд1вництва та )китлово-
коп{унального гос!одарства (за згодото)

;' ;1

)-"| ,/ н.п. штРиФАнов4
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