
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 12 вересня 2019 року        №113 
 

 
 

 

 Про зняття з контролю окремих  

розпоряджень міського голови 

 

 

 

Керуючись Конституцією України, статтею 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        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Любов Федорова 24 15 17 



       Додаток 

       до розпорядження міського голови 

     12 вересня 2019 року № 113 

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю  

 

 

 від 12 лютого 2018 року № 17 “Про створення комісії з проведення 

інвентаризації зупинок громадського транспорту на території міста 

Кропивницького”; 

 від 31 серпня 2018 року № 114 “Про роботу у вихідні дні з 31 серпня по 

02 вересня 2018 року”; 

 від 07 грудня 2018 року № 145 “Про проведення в м. Кропивницькому 

тижня права”; 

 від 05 лютого 2019 року № 9 “Про перенесення робочих днів у 2019 році”; 

 від 14 лютого 2019 року № 14 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями міста”; 

 від 15 лютого 2019 року № 16 “Про стан виконавської дисципліни у 

виконавчих органах Міської ради міста Кропивницького протягом 2018 року”; 

 від 21 лютого 2019 року № 19 “Про підготовку та проведення чергових 

виборів Президента України 31 березня 2019 року”; 

 від 22 лютого 2019 року № 21 “Про визначення працівників, 

відповідальних за здійснення контролю за належним матеріально-технічним 

забезпеченням дільничних виборчих комісій при підготовці та проведенні 

чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року”; 

 від 26 лютого 2019 року № 27 “Про відзначення в м. Кропивницькому Дня 

Європи у 2019 році”; 

 від 04 березня 2019 року № 30 “Про затвердження Розподілу 

функціональних повноважень”; 

 від 25 березня 2019 року № 31 “Про визначення місць для проведення 

санітарної та спеціальної обробки”; 

 від 25 березня 2019 року № 39 “Про проведення атестації у травні        

2019 року”; 

 від 26 березня 2019 року № 43 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції та члену сім'ї 

загиблого, які є мешканцями міста”; 

 від 27 березня 2019 року № 45 “Про затвердження складу робочої групи з 

питань впровадження енергосервісу в місті Кропивницькому”; 

 від 10 квітня 2019 року № 49 “Про створення тимчасової міжвідомчої 

робочої групи з перевірки об’єктів підвищеної небезпеки в місті 

Кропивницькому”; 

 від 19 квітня 2019 року № 53 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги постраждалим внаслідок пожежі по вул. Київській, 48-а”; 
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 від 19 квітня 2019 року № 54 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги”; 

 від 11 травня 2019 року № 62 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, операції 

Об'єднаних сил та члену сім'ї загиблого, які є мешканцями міста”; 

 від 11 травня 2019 року № 63 “Про забезпечення одиноких мешканців 

міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення”; 

 від 27 травня 2019 року № 69 “Про підсумки атестації у 2019 році”; 

 від 03 червня 2019 року № 72 “Про організацію виявлення та оцінки 

радіаційної і хімічної обстановки, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, 

чинників та осередків біологічного зараження в місті Кропивницькому”; 

 від 14 червня 2019 року № 80 “Про підготовку та проведення 

позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року”; 

 від 14 червня 2019 року № 81 “Про визначення працівників, 

відповідальних за здійснення контролю за належним матеріально-технічним 

забезпеченням дільничних виборчих комісій при підготовці та проведенні 

позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року”; 

 від 20 червня 2019 року № 83 “Про обмеження руху великовагового 

автотранспорту дорогами загального користування на території міста у літній 

період 2019 року”; 

 від 21 червня 2019 року № 84 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, операції 

Об'єднаних сил та члену сім'ї померлого, які є мешканцями міста”; 

 від 16 липня 2019 року № 95 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями міста” 

 

 

 

Начальник загального відділу      Олена БРЮМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


