
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  13 березня 2020 року № 39 

 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

13 березня 2020 року № 38

ПЕРЕЛІК
розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю 

від  10  серпня  2017  №  68  “Про  забезпечення  функціонування  системи

військового обліку на території м. Кропивницького”;

від 25 березня 2019 року № 41 “Про утворення організаційного комітету з

підготовки та відзначення 265-ї річниці заснування міста Кропивницького”;

від 03 травня 2019 року № 59 “Про відзначення в місті Дня пам'яті та

примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці

вигнання нацистів з України”;

від  08  липня  2019 року № 92 “Про забезпечення одиноких мешканців

міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення”;

від 14 серпня 2019 року № 101 “Про надання одноразової матеріальної

допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції

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

від 22 серпня 2019 року № 104 “Про роботу у святковий день 24 серпня

2019 року”;

від 06 вересня  2019 року №109 “Про складання проекту бюджету міста

на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки”;

від 09 вересня  2019 року №110 “Про надання одноразової матеріальної

допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції

Об'єднаних сил, які є мешканцями міста”;

від 11 вересня  2019 року №111 “Про забезпечення одиноких мешканців

міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення”;

від 12 вересня  2019 року №112 “Про роботу 15 та 21 вересня 2019 року”;

від 11 жовтня 2019 року №119 “Про роботу у святковий день 14 жовтня

2019 року”;

від 15 жовтня 2019 року № 121“Про проведення у 2019 році  конкурсу

“Посадовець року”;

від  04  листопада  2019  року  №  131  “Про  забезпечення  одиноких

мешканців  міста  засобами  приймання  сигналів  цифрового

телерадіомовлення”;

від  26  листопада  2019  року  №  136  “Про  визначення  користувачів

кваліфікованих електронних довірчих послуг”;

від 03 грудня 2019 року № 139   “Про  перенесення  робочих  днів  у

2020 році”;

від  03  грудня  2019  року  №  140  “Про  надання  одноразової

матеріальної  допомоги  постраждалому  учаснику  антитерористичної

операції, який є мешканцем міста”;

від  06  грудня  2019  року  №  141  “Про  роботу  07  та  08  грудня

2019 року”;

від  17  грудня  2019  року  №  144  “Про  надання  одноразової

матеріальної  допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної

операції, які є мешканцями міста”;
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від  19  грудня  2019  року  №  150  “Про  забезпечення  одиноких

мешканців  міста  засобами  приймання  сигналів  цифрового

телерадіомовлення”;

від 20 грудня 2019 року № 152  “Про  надання  одноразової  адресної

грошової допомоги”;

від 26 грудня 2019 року № 153 “Про створення робочої групи”;

від 28 грудня 2019 року № 156  “Про роботу 29 грудня 2019 року”;

від  10  січня  2020  року  №  4  “Про  тимчасову  міжвідомчу  місцеву

робочу групу з протидії нелегальному обігу пального”;

від 17 січня 2020 року № 9 “Про роботу 18 січня 2020 року”;

від  22  січня  2020  року  № 10  “Про  проведення  атестації  у  березні

2020 року”;

від 27 січня 2020 року № 12 “Про надання одноразової  матеріальної

допомоги  постраждалим  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є

мешканцями міста”;

від 31 січня 2020 року № 15 “Про забезпечення одиноких мешканців

міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення”

Начальник загального відділу Олена БРЮМ 


