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Про зняття з контролю рiшень виконавчого KoMiTeTy Вi;lьногiрськоТ MicbKoT рали
Щнiпропетровськоi областi

У зв'язку iз закiнченням TepMiHy виконання рiшlеttь викоl]аt]чого комii,е,гу
ВiльногiрськоТ MicbKoT ради Щнiпропе,гровськоТ облас,гi, керуючись с,г.40 Закону
УкраiЪи пПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi)), виконавчий KoMiTe,T MicbKoT рали

ВИРIШИВ:

l. Зняти з контролю наступнi рiшення виконавчого KoMiтeTy Вi;rьногiрськоТ
MicbKoT ради lнiпропетровськоТ областi :

- вiд 21.04.2021 р.Jф|З4l0l7-2l <Про затверджеIJIIя пJIаrlу захо;tiв rla 202l-
2022 роки щодо реалiзачiТ першого етапу СтратегiТ розвитку фiзичноТ куJlьтyри
i спорту у Вiльногiрськiй мiськiй територiальнiй громалi Кам'янськоl,о району
.ЩнiпропетровськоТ областi на перiод ло 2028 р,>;

- вiд 2|.04.202l р. JS144l011-2l <Про заходи з пiдготовки об'ск-гiв жи,г.ltово-
комунального господарства та соцiальноТ сфери :to роботи в ocittltt,o-зltltollttii
перiол 202l12022 poKiB>;

- вiд l9.05.2021 р. Nl74l0l]-21 <Про за],верllженt{я плаIrу захоltiв у рамках
реалiзаuiТ соцiального проекту <Активнi парки-локаrtiТ здоровоТ УкраТни> у
[3iльногiрськiй мiськiй територiальнiй громадi Кам'янського району
flHi пропе],ровськоТ областi> ;

- вiд 18.08.202l р. Ns273l0l7 -2| <I-Ipo затверllження захо:tiв lllo/lo
вiдзначеttня у 2021 рошi Лня f,ержавного Прапора Украi'ни та 30-Т рiчlrиlti
незалежностi УкраТни у Вiльногiрськiй мiськiй териr,орiа,пьiriй грома,rti

Кам'янського району ЩнiпропетровськоТ областi>;
- вiд 18.08.202l р. Np274l0l7-21 uПро затвердження захолiв IIloil(-)

вiдзначення у 2021 роui frня фiзичноТ культури i cllopT1, у [}ilrbrrclгipcbb,:й
мiськiй територiальrriй громалi Кам'яrtськоI,о райоtlу /[rriпроrlеr,ровськсrТ
об-llастi>;



- вiд 1 8.08.2021 р. Jф275/0/7-2l uПро затвер/lже}{liя llJlaнy заходtitз ,з

вiдзначення у 202l роцi у I3iльноl,iрськiй мiськiй територiальнiй громалi

кам'янського району frнiпропетровськот областi [ня гlам'ятi захисгtикiв

УкраТни, якi загинули в боротьбi за незалежнiсть, cyBepeHiTeT i територiа.llьну

цiлiснiс,гь УкраТни>;
- вiд l5.09.202l р. N2961017-21 <Про затверлження rtJIaHy заходiв lltollo

вiдзначення fiня захисникiв Укратrlи у [}iльногiрськiй мiськiй ,гериторiаlIьttiй

громадi Кам'янського району flнiпропетровськоТ областi в 202l роui>;
- вiд |5.О9.2О21 р. Ng291l0l7-21 <Про затвердження заходitз llto;lo

вiдзначення у 202l роui МIiжнародного дня громаляtI похиj]ого BiKy i /hrЯ

ветерана у Вiльногiрськiй мiськiй територiальнiй громалi Кам'яttсl,КОгО РаЙОНУ

!Hi пропетровськоТ областi >;

- вiд 20,|0.2O2l р. M327lol7-2l <IIро затвердження заходiв у 202l роui у
зв'язку з Щнем пам'ятi жертв голодоморiв у Вiльногiрськiй мiськiй
територiальнiй громадi Кам'янського райоrrу /{rliпропстровськоТ област,i>>;

- вiд 17.1l .2а2l р. }ф363/0/7-2l <Ilpo затвердженtIя плаtIу захолiв у
ВiльногiрськiЙ мiськiй териl,орiальнiй громалi Кам'янського району
!нiпропетровськот областi в 202l рошi щодо проведення Мiжнародного лня

irrвалiдiв в УкраIнi>;
- вiД |7.11.202| р. NчЗ64/017-2l <Про затверllже}lня I|Jlally захоl{lt] lllo.rtc)

вiдзначення Дня мiсцевого самоврялування у Вi-гlьногiрськiй мiськiй
територiальнiй громадi Кам'янського райогrу l]нiпрогrетровськот облас гi

в 202l poui>;
- вiд l7.11.202| р. JФЗ65/0l7-2l <Про затвердження плану захолlв llto/lo

органiзацiт та проведення новорiчних ,га 
рiзitвяних свяl,у Ri.lrbHol iрськiй мiсr,кiй

територiальнiй громалi Кам'янського району /{нiпроlrетроt]ськоТ обlrас,гi

в 202|-2022 роках);
- вiд 17.11.2O2| р. N3б6/0l]-21 <Про затвердження плану заходiв щодо

вiдзначення Мiжнародного дня волонтерiв та Щня Збройних СиЛ УКРаТНИ У

ВiльногiРськiЙ мiськiЙ територiальнiЙ громалi Кам'янського райоtlr

!нiпропетровськоТ областi в 2021 porii>;

- вiд l9.0l .2022 р. Ng| l\l]-22 uПро затвердження плану заходlв '1з

вш]ануваНня подвИгу учасникiв РеволюцiТ l-iдностi та увiчнення пам'ятi l-epoTB

небеснот coTHi у Вiльногiрськiй мiськiй територiальнiй громалi Кам'янського

району ЩнiпропетровськоТ областi у 2022 рошi>;
- вiд l9.0l .2о22 р. JФ151017-22 к<Про затверДженнЯ tIJIaIry захо/tiв l_ltojlo

вiдзначення /{ня Соборностi УкраТни у Вiльногiрськiй мiськiй територiальнiЙ

громалi Кам'янського району fiнiпропетровськоТ областi у 2022 poLti>>;

2. Коорлинацiю робiт по виконаннIо даного рiшення покласти на

начальника вiддiлу загально-органiзацiйного забезпечення викоIlавllоI,о

KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoT ради !,нillропетроt]ськоТ об;lастi, KoнTpoJIb - tia

секретаря В iл ьногi рс ькоТ Mi с ькоТ ра/Iи /{н i про l l е,гро l]c ь коТ об"lr acTi

I\4iський голова Rололим ир В АСИJlI,,I IKO


