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ПЕРЕЛІК 

рішень районної у місті ради, які знято з контролю 

 

№ 

з/п 

Дата і 

номер  

рішення 

Назва рішення Підстава для зняття з 

контролю 

1 2 3 4 

1. 17.08.2012 

№ 143 

Про реалізацію права дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на 

сімейне виховання 

Як виконане, за  

пропозицією    

Гонченко Н.А. та 

постійної комісії з 

питань освіти та 

захисту прав дітей 

2. 28.12.2012 

№ 177 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного розвитку 

району на 2013 рік 

Як виконане, за 

пропозицією 

Любчинської Т.А. та 

постійної комісії з 

питань соціально-

економічного розвитку 

та  житлово-   

комунального 

господарства 

3. 08.02.2013 

№ 185 

Про виконання заходів соціально-

економічного і культурного 

розвитку району у 2012 році та 

заходи соціально-економічного і 

культурного розвитку району на 

2013 рік 

Як виконане, за 

пропозицією 

Любчинської Т.А. та 

постійної комісії з 

питань соціально-

економічного розвитку 

та  житлово-   

комунального 

господарства 

4. 20.12.2013  

№ 252 

Про затвердження плану роботи 

районної у місті ради на І півріччя 

2014 року 

Як виконане, за 

пропозицією 

Дмитрієвої Л.А. та 

постійної комісії з 

питань депутатської 

діяльності, етики та 

регламенту 

5. 31.01.2014 

№ 261 

Про районний у місті бюджет на 

2014 рік 

Як виконане, за 

пропозицією 

Любчинської Т.А. та 
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постійної комісії з 

питань планування 

бюджету та фінансів 

6. 31.01.2014 

№ 264 

Про затвердження  Програми 

соціально-економічного розвитку 

району на 2014 рік 

Як виконане, за 

пропозицією 

Любчинської Т.А. та 

постійної комісії з 

питань соціально-

економічного розвитку 

та  житлово-   

комунального 

господарства 

7. 31.01.2014 

№ 268 
Про затвердження Програми 

розвитку культури і мистецтва у 

районі на 2014 рік 

Як виконане, за 

пропозицією    

Гонченко Н.А. та 

постійної комісії з 

питань сім’ї, молоді, 

культури та спорту 
8. 31.01.2014 

№ 274 
Про затвердження Програми 

соціального захисту мешканців 

Центрально-Міського району на 

2014 рік 

Як виконане, за 

пропозицією 

Дмитрієвої Л.А. та 

постійної комісії з 

питань соціального 

захисту, охорони 

здоров’я та екології 
9. 20.06.2014 

№ 295 
Про затвердження плану роботи 

районної у місті ради на ІІ 

півріччя 2014 року 

Як виконане, за 

пропозицією 

Дмитрієвої Л.А. та 

постійної комісії з 

питань депутатської 

діяльності, етики та 

регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


