
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  05 листопада 2020 року № 130

 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 35 61 59



Додаток
до розпорядження міського голови

     05 листопада 2020 року № 130

ПЕРЕЛІК
розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю 

від  21  жовтня  2019  року  №  124  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги”;

від 06 лютого 2020 року № 18 “Про  створення  комісії  з  визначення
доцільності безоплатного використання комунального майна”;

від 10 лютого 2020 року № 22 “Про  внесення  змін  та  доповнень  до
розпорядження  міського  голови  від  25  липня  2016  року  №  88  “Про
затвердження  складу  організаційного  комітету  з  підготовки  та
реалізації  проєкту  “Міжнародний  дзвін  миру”  у  місті
Кропивницькому”;

від 20 лютого 2020 року № 27 “Про відзначення в м. Кропивницькому
Дня Європи у 2020 році”;

від 25 лютого 2020 року № 29  “Про тимчасову  міжвідомчу місцеву
робочу групу з протидії незаконному обігу підакцизних товарів”;

від 11 березня 2020 року № 34 “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги”;

від  12  березня  2020  року  №  36  “Про  призупинення  навчального
процесу  в  закладах  загальної  середньої,  дошкільної,  позашкільної  та
професійно-технічної освіти міста Кропивницького”;

від 13 березня 2020 року № 39 “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги”;

від  16  березня  2020  року  №  40  “Про  надання  одноразової
матеріальної  допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної
операції, які є мешканцями міста”;

від  19  березня  2020  року  №  44  “Про  порядок  роботи  в  умовах
карантину”;

від  27  березня  2020  року  №  47  “Про  роботу  28  та  29  березня
2020 року”;

від  07  квітня   2020  року  №  52  “Про  виконання  постанови  Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами)”;

від 09 квітня  2020 року № 55 “Про впровадження дослідної експлуатації
єдиної  інформаційної  системи корпоративної  взаємодії  “Прозорий офіс міста
Кропивницького”  у  Центрі  надання  адміністративних  послуг  міста
Кропивницького та виконавчих органах Міської ради міста Кропивницького”;

від 15 квітня 2020 року № 57  “Про роботу виконавчих органів Міської
ради міста Кропивницького в період карантину”;

від 06 травня 2020 року № 60 “Про матеріальне стимулювання медичних
та  інших  працівників  за  роботу  з  хворими  на  гостру  респіраторну  хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом”;
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від  26  травня  2020  року  № 67  “Про внесення  змін  до  розпорядження

міського голови від 19 лютого 2016 року № 24 “Про перейменування вулиць,
провулків та інших об'єктів топоніміки міста”;

від 09 червня 2020 року №  75 “Про забезпечення самопредставництва у
судах”;

від 12 червня 2020 року №  77 “Про роботу 13 та 14 червня 2020 року”;
від  18  червня  2020  року  №   81  “Про  надання  одноразової  грошової

допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції
Об'єднаних сил, військовополоненим, які визволені з полону”;

від 18 червня 2020 року №  82 “Про роботу 20 та 21 червня 2020 року”;
від 23 червня 2020 року №  85 “Про роботу 29 червня 2020 року”;
від  25  червня  2020  року  №  86  “Про  обмеження  руху  великовагового

автотранспорту дорогами загального користування на території міста у літній
період 2020 року”;

від 04 липня 2020 року №  89 “Про роботу 04 липня 2020 року”;
від 10 липня 2020 року №  90 “Про відзначення 266-ї річниці заснування

міста Кропивницького”;
від  16  липня  2020  року  №   91  “Про  надання  одноразової  грошової

допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції
Об'єднаних сил”;

від 21 серпня 2020 року № 101 “Про роботу у святковий день 24 серпня
2020 року”;

від 28 серпня 2020 року № 107 “Про роботу у святковий день 29 серпня
2020 року”

Начальник загального відділу Олена БРЮМ


