УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 08 червня 2018 року

№ 74
м.Кропивницький

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

Федорова 24 15 17

А.Райкович

Додаток
до розпорядження міського голови
08 червня 2018 року № 74м

Перелік
розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю
від 26 травня 2017 № 36 “Про зупинення дії рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 23 травня 2017 року “Про
надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особіпідприємцю ЗАДОЇ С.М.”;
від 31 травня 2017 № 39 “Про роботу 03 та 10 червня 2017 року”;
від 01серпня 2017 № 63 “Про роботу 05, 12 та 24 серпня 2017 року”;
від 17 липня 2017 № 58 “Про утворення координаційної ради з
питань Громадського бюджету міста Кропивницького”;
від 01 серпня 2017 № 64 “Про затвердження заходів з відзначення
100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського”;
від 04 серпня 2017 № 66 “Про створення робочої групи”;
від 01 вересня 2017 № 73 “Про заходи щодо організації роботи по
складанню проекту міського бюджету на 2018 рік та його прогнозу на
2019-2020 роки із застосуванням програмно-цільового методу”;
від 08 вересня 2017 № 76 “Про затвердження заходів, пов’язаних з
проведенням у м. Кропивницькому Днів енергії 11-16 вересня 2017 року”;
від 08 вересня 2017 № 77 “Про роботу 16 вересня 2017 року”;
від 08 вересня 2017 № 78 “Про створення комісії з перевірки
готовності теплопостачальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий
період 2017/2018 року”;
від 17 жовтня 2017 № 83 “Про проведення у 2017 році конкурсу
“Посадовець року”;
від 26 жовтня 2017 № 88 “Про проведення розгортання, попередніх
випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту
інформації типового робочого місця стороннього користувача
Автоматизованої
системи
Державного
земельного
кадастру
(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)”;
від 02 листопада 2017 № 94 “Про створення комісії по проведенню
перевірки організації роботи неврологічного відділення гострої судинної
патології комунального закладу “Кіровоградська міська лікарня швидкої
медичної допомоги”;
від 07 листопада 2017 № 95 “Про проведення в м. Кропивницькому
тижня права”;
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від 08 листопада 2017 № 96 “Про введення в промислову
експлуатацію робочого місця стороннього користувача інформаційнотелекомунікаційної системи “Автоматизована система Державного
земельного кадастру”;
від 13 листопада 2017 № 97 “Про запровадження та забезпечення
функціонування системи відео- та аудіоспостереження у Центрі надання
адміністративних послуг м. Кропивницького”;
від 13 листопада 2017 № 98 “Про призначення відповідальної особи
за застосування електронного цифрового підпису”;
від 15 листопада 2017 № 100 “Про проведення розгортання,
попередніх випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи
захисту інформації типового робочого місця стороннього користувача
Автоматизованої
системи
Державного
земельного
кадастру
(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)”;
від 27 листопада 2017 № 103 “Про організацію розроблення проекту
Програми економічного і соціального розвитку м. Кропивницького на
2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 - 2020 роки”;
від 06 грудня 2017 № 111 “Про проведення щорічної оцінки
виконання посадовими особами місцевого самоврядування міської ради
міста Кропивницького покладених на них завдань і обов’язків за
підсумками роботи у 2017 році”;
від 18 грудня 2017 № 113 “Про введення в промислову експлуатацію
робочого
місця
стороннього
користувача
інформаційнотелекомунікаційної системи “Автоматизована система Державного
земельного кадастру”;
від 11 січня 2018 року № 4 “Про затвердження складу робочої групи
з розробки заходів проекту Європейського Інвестиційного Банку “Безпека
дорожнього руху в містах України” по м. Кропивницькому”;
від 15 січня 2018 року № 7 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, які є
мешканцями міста”;
від 15 січня 2018 року № 9 “Про створення тимчасової робочої
групи”;
від 19 січня 2018 року № 11 “Про перенесення робочих днів у
2018 році”;
від 12 лютого 2018 року № 19 “Про введення в експлуатацію
автоматизованої системи класу "1" четвертої категорії”;
від 19 лютого .2018 року № 22 “Про відзначення в
м. Кропивницькому Дня Європи у 2018 році”;
від 19 лютого 2018 року № 24 “Про надання одноразової
матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної
операції та членам сім'ї загиблого, які є мешканцями міста”;
від 01 березня .2018 року № 28 “Про затвердження Положення та
проведення атестації у 2018 році”;
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від 13 березня 2018 року № 31 “Про закріплення номерних печаток
державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;
від 14 березня 2018 року № 32 “Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантних посад керівників закладів професійно-технічної
освіти міста Кропивницького”;
від 19 березня 2018 року № 34 “Про утворення міського
організаційного комітету з підготовки та відзначення 80-ї річниці
утворення Кіровоградської області”;
від 19 березня 2018 року № 35 “Про використання захищених носіїв
особистих ключів підписувачів”;
від 06 квітня 2018 року № 41 “Про роботу фахівців міської дружини
з 07 по 09 квітня 2018 року”;
від 12 квітня 2018 року № 44 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам
сім'ї померлого, які є мешканцями міста”;
від 18 квітня 2018 року № 46 “Про утворення робочої групи”;
від 03 травня 2018 року № 55 “Про підсумки атестації у 2018 році”.

Начальник загального відділу

О.Брюм

