УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 15.10.2014 №254
м.Красноармійськ

Про втрату чинності рішень
виконкому Красноармійської
міської ради
Згідно з інформацією управлінь та відділів Красноармійської міської ради,
інших міських організацій про виконання рішень виконкому Красноармійської
міської ради, керуючись статтями 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Вважати такими, що втратили чинність рішення виконкому Красноармійської
міської ради у 2008-2014 роках, у зв’язку з їх виконанням згідно з додатком.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко
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Додаток

до рішення виконкому міської ради
15.10.2014 №254

ПЕРЕЛІК
рішень Красноармійської міської ради, що втратили чинність у 2008-2014 роках
№
з/п
1

№
Дата
рішення прийняття
2
3

Назва рішення
4
2008 рік

16.01.2008

Про стан медичного обслуговування закладів освіти

118

15.03.2011

Про стан медичного обслуговування закладів освіти

552

21.12.2011

Про хід розпорядження голови ОДА від 21.09.2009№ 492
«Про затвердження Завдань по забезпеченню профілактики
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в Донецькій області на
2009-2013 роки»

2

2011 рік

2012 рік
319

19.09.2012

Про хід розпорядження голови ОДА від 21.09.2009№ 492
«Про затвердження Завдань по забезпеченню профілактики
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в Донецькій області на
2009-2013 роки»
2013 рік

40

20.02.2013

45

20.02.2013

129

22.05.2013

132

14.06.2013

161

26.06.2013

162

26.06.2013

Про затвердження плану заходів боротьби з поширенням
пияцтва, алкоголізму та тютюнопаління серед населення м.
Красноармійськ на 2013 рік
Про затвердження на 2013 рік графіків поточних ремонтних
робіт будинків,споруд,
прибудинкових територій м. Красноармійськ
Про організацію літнього оздоровлення дітей та підлітків в м.
Красноармійськ у 2013 році
Про затвердження графіків проведення спільних особистих
прийомів громадян першими керівниками управлінь і відділів
виконкому міської ради, підприємств, установ
та організацій за участю керівних працівників і начальників
відділів виконкому Красноармійської міської ради на П
півріччя 2013 року
Про організацію та проведення особистих прийомів громадян
на П півріччя 2013 року
Про затвердження графіку проведення спільного прийому
громадян заступниками міського голови за участю керівних
працівників управлінь і відділів виконкому міської ради,
підприємств,установ та організацій на П півріччя 2013 року

3
216

21.08.2013

217

21.08.2013

219

21.08.2013

242

18.09.2013

245

18.09.2013

272

16.10.2013

301

20.11.2013

320

18.12.2013

330

18.12.2013

331

18.12.2013

Про стан виконавської дисципліни у виконавчих органах
Красноармійської міської ради в 1 півріччі
Про проведення призову восени 2013 року громадян1995 року
народження та старшого віку у яких закінчилось право на
відстрочку від призову до Збройних Сил України
Про затвердження плану роботи виконавчих органів міської
ради на 1У квартал 2013 року
Про готовність підприємств житлово-комунального
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014
Про затвердження заходів з допризовної підготовки на 20132014 навчальний рік
Про демонтаж зовнішнього туалету на території
загальноосвітньої школи №5 за адресою: м.
Красноармійськ,вул.1 Травня,63
Про демонтаж другого зовнішнього туалету на території
загальноосвітньої школи №5 за адресою: м. Красноармійськ,
вул. 1 Травня, 63
Про заходи по підготовці та проведенню приписки юнаків
1997 року народження до призовної дільниці
Красноармійсько-Селідовського об’єднаного військового
комісаріату
Про затвердження графіку проведення спільного прийому
громадян заступниками міського голови за участю керівних
працівників управлінь і відділів виконкому міської ради
підприємств,установ та організацій на 1 півріччя 2014 року
Про організацію та проведення особистих прийомів громадян
на 1 півріччя 2014 року

2014 рік
2

15.01.2014

27

19.02.2014

93
96

28.03.2014
16.04.2014

Про стан роботи зі зверненнями громадян
за 2013 рік
Про стан виконавської дисципліни у виконавчих органах
Красноармійської міської ради у 2013 році
Про закінчення опалювального сезону 2013-2014 років
Про стан роботи зі зверненнями громадян за 1 квартал
2014 року

Керуючий справами
виконкому міської ради
Перелік рішень Красноармійської міської ради,

Н.П.Ярова
що втратили чинність у

2008-2013 роках підготовлений організаційно-контрольним відділом міської ради
Начальник організаційно-контрольного
відділу міської ради

С.П.Довгаль

