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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 28 вересня 2017 року                                                                 № 80 

 

 

 

Про зняття з контролю окремих 

розпоряджень міського голови 

 

 

 

Керуючись Конституцією України, ст. 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, відповідно до розпорядження міського голови від 

19 січня 2001 року № 11 “Про затвердження порядків здійснення контролю за 

виконанням документів”, у зв’язку з закінченням термінів дії та виконанням 

розпоряджень міського голови зняти з контролю окремі розпорядження 

міського голови згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федорова 24 15 17



 Додаток 

до розпорядження міського голови 

 28  вересня  2017 

 № 80 
 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю 
 

 від 06 січня 2017 року № 3 “Про перенесення робочих днів”; 

 від 09 лютого 2017 року № 10 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями  м. Кропивницького”; 

 від 17 лютого 2017 року № 12 “Про відзначення в м. Кропивницькому 

Дня Європи у 2017 році”; 

 від 06 березня 2017 року № 16 “Про чергування 08 березня 2017 року”;  

 від 14 березня 2017 року № 17 “Про комплексну програму захисту 

інформації”; 

 від 16 березня 2017 року № 19 “Про стан виконавської дисципліни у 

виконавчих органах Кіровоградської міської ради”; 

 від 04 квітня 2017 року № 23 “Про виконання додаткового плану 

проведення функціонального навчання з питань цивільного захисту у        2017 

році”; 

 від 20 квітня 2017 року № 25 “Про організацію роботи з охорони праці”; 

 від 20 квітня 2017 року № 26 “Про підготовку до взяття участі в 

проведенні командно-штабного навчання з цивільного захисту”; 

 від 20 квітня 2017 року № 28 “Про залучення коштів на реалізацію 

муніципальних інвестиційних проектів”; 

 від 26 квітня 2017 року № 29 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам АТО, членам сімей військовополонених та 

зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків в зоні АТО, які є 

мешканцями м. Кропивницького”; 

 від 26 квітня 2017 року № 30 “Про затвердження Порядку прийому і 

роботи з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями у 

виконавчих органах Кіровоградської міської ради”; 

 від 28 квітня 2017 року № 31 “Про роботу 08 та 09 травня 2017 року”; 

 від 28 квітня 2017 року № 32 “Про роботу у вихідний день 29 квітня 2017 

року”; 

 від 28 квітня 2017 року № 33 “Про утворення комісії з визначення 

переможців проектів громадського бюджету міста Кропивницького”; 

 від 28 квітня 2017 року № 34 “Про відзначення в місті Дня пам'яті та 

примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”; 

 від 31 травня 2017 року № 39 “Про роботу 03 та 10 червня 2017 року”; 

 від 09 червня 2017 року № 40 “Про набори даних, що підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних”; 
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 від 12 червня 2017 року № 41 “Про затвердження переліку та інструкцій 

з охорони праці”; 

 від 12 червня 2017 року № 43 “Про утворення організаційного комітету 

з підготовки та відзначення 263-ї річниці заснування міста Кропивницького”; 

 від 12 червня 2017 року № 44 “Про закріплення номерних печаток 

державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”; 

 від 20 червня 2017 року № 47 “Про застосування електронного 

цифрового підпису”; 

 від 23 червня 2017 № 50 “Про забезпечення охорони громадського 

порядку в приміщенні Кіровоградської міської ради”; 

 від 14 липня 2017 року № 57 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги”; 

 від 18 серпня 2017 року № 71 “Про чергування та роботу у святковий та 

неробочі дні з 24 по  27 серпня 2017 року”. 

 

 
 

Начальник загального відділу 

Кіровоградської міської ради                                                                        О.Брюм 
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