
     

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  22  березня  2019 року                                            № 38 

 

  

 

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         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любов Федорова 24 15 17 



 

 

 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

 від 22 березня 2019 року № 38 

 

  

 

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю  

 

від 01 грудня 2017 № 110 “Про порядок зберігання та використання 

печаток і штампів”; 

від 04 липня 2018 року № 88 “Про використання коштів цільового 

фонду”; 

від 10 липня 2018 року № 91 “Про затвердження міських заходів щодо 

запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним 

з корупцією, на 2018 рік”; 

від 12 липня 2018 року № 92 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями міста”; 

від 17 липня 2018 року № 94 “Про персональну відповідальність щодо 

обліку, зберігання і використання печатки та штампів відділу реєстрації місця 

проживання особи з номером 01”; 

від 26 липня 2018 року № 100 “Про персональну відповідальність щодо 

обліку, зберігання і використання печатки та штампів відділу реєстрації місця 

проживання особи з номером 01, 06, 07 ”; 

від 23 серпня 2018 року № 110 “Про роботу у святковий день 24 серпня 

2018 року”; 

від 23 серпня 2018 року № 111 “Про створення комісії з перевірки 

готовності міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 

2018/2019 року”; 

від 29 серпня 2018 року № 113 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями міста”; 

від 07 вересня 2018 року № 115 “Про затвердження заходів, пов’язаних з 

проведенням у м. Кропивницькому Днів енергії 10-15 вересня 2018 року”; 

від 12 вересня 2018 року № 116 “Про роботу 15 вересня 2018 року”; 

від 18 вересня 2018 року № 118 “Про складання проекту міського 

бюджету на 2019 рік та його прогнозу на 2020-2021 роки за програмно-

цільовим методом”; 

від 21 вересня 2018 року № 120 “Про персональну відповідальність 

щодо обліку, зберігання і використання штампів відділу реєстрації місця 

проживання особи з номером 01”; 

від 27 вересня 2018 року № 123 “Про проведення перевірки”; 
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від 27 вересня 2018 року № 125 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями міста”; 

від 18 жовтня 2018 року № 130 “Про проведення у 2018 році конкурсу 

“Посадовець року”; 

від 09 листопада 2018 року № 135 “Про надання одноразової 

матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції 

та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста”; 

від 23 листопада 2018 року № 139 “Про надання одноразової 

матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, 

які є мешканцями міста”; 

від 07 грудня 2018 року № 147 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями міста”; 

від 07 грудня 2018 року № 149 “Про проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами місцевого самоврядування Міської ради міста 

Кропивницького покладених на них завдань і обов’язків”; 

від 19 грудня 2018 року № 152 “Про використання коштів цільового 

фонду”; 

від 21 грудня 2018 року № 153 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції та члену сім'ї 

померлого, які є мешканцями міста” 

 

 

 

Начальник загального відділу      О.БРЮМ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


