ПЕРЕЛІК
розпоряджень, прийнятих головою Першотравневої районної у місті Чернівці
ради за період з 21.05.2013р. по 17.06.2013р.
№
розпорядження

Дата прийняття
розпорядження

Назва розпорядження

№ 71-р

22.05.2013р.

№ 72-р

23.05.2013р.

Про створення робочої групи з перевірки
готовності
дитячих
та
спортивних
майданчиків, розташованих на території
району до експлуатації у весняно-літній
період
Про виділення коштів з цивільного фонду
соціального розвитку та благоустрою

№ 73-р

23.05.2013р.

№ 74-р

24.05.2013р.

№ 75-р

24.05.2013р.

№ 76-р

31.05.2013р.

№ 77-р

31.05.2013р.

№ 78-р

04.06.2013р.

№ 79-р

05.06.2013р.

Про затвердження складу районної комісії
з питань забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків, внесків до
Пенсійного фонду, інших обов’язкових
платежів та погашення заборгованості із
заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат
Про проведення огляду-конкурсу на кращу
навчально-матеріальну базу з цивільного
захисту та на кращий навчальноконсультаційний пункт Першотравневого
у м.Чернівці району
Про посилення виконавської дисципліни в
Першотравневій районній у місті Чернівці
раді, її структурних підрозділах щодо
виконання Законів України, розпорядчих
документів та доручень голови ради
Про користування службовим автомобілем
Про план підготовки до комплексної
перевірки стану реалізації державної
політики у сфері цивільного захисту та
організації роботи з питань техногенної та
пожежної безпеки в Першотравневому
районі
Про адміністратора безпеки відділу
ведення Державного реєстру виборців
Про
відзначення працівників ОКУ
«Лікарня швидкої медичної допомоги»

2
№ 80-р

06.06.2013р.

№ 81-р

06.06.2013р.

№ 82-р

10.06.2013р.

№ 83-р

10.06.2013р.

Про проходження практики

№ 84-р

12.06.2013р.

№ 85-р

12.06.2013р.

Про проведення перевірки санітарного
прибирання прилоткової частини вулиць
Першотравневого району
Про використання службового автомобіля
ВАЗ-3110

№ 86-р

14.06.2013р.

№ 87-р

17.06.2013р.

Заступник голови ради

Про створення робочої групи з перевірки
готовності
житлового
фонду
Першотравневого району до роботи в
опалювальний період 2013-2014р.р.
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів на
2013 рік
Про виділення коштів з цивільного фонду
соціального розвитку та благоустрою

Про чергування посадових осіб і
службовців районної у місті ради у
святкові та вихідні дні
Про проходження практики

Н.Ярмиста

