
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від 26 травня 2021 року         № 90 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Петренко 35 61 57 



 

 

 

       Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       26 травня 2021 року № 90 

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю 

 

від 03 серпня 2017 № 65 “Про утворення комісії”; 

від 08 вересня 2017 №75 “Про заборону збору коштів та благодійну 

допомогу”; 

від 25 січня 2021 року № 12 “Про визначення користувачів 

кваліфікованих електронних довірчих послуг”; 

 від 10 лютого 2021 року № 22 “Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах 

України в інтересах та від імені Кропивницької міської ради та Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради (самопредставництво органів місцевого 

самоврядування)”; 

 від 19 лютого 2021 року № 30 “Про затвердження Положення про 

преміювання працівників виконавчих органів Кропивницької міської ради”; 

від 23 лютого 2021 року № 32 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалому учаснику операції Об'єднаних сил”; 

від 26 лютого 2021 року № 33 “Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах 

України в інтересах та від імені Департаменту надання адміністративних 

послуг Кропивницької міської ради (самопредставництво)”; 

від 23 березня 2021 року № 46 “Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах 

України в інтересах та від імені управління містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького (самопредставництво органів місцевого 

самоврядування)”; 

від 23 березня 2021 року № 47 “Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах 

України в інтересах та від імені управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради 

(самопредставництво органів місцевого самоврядування)”; 

від 23 березня 2021 року № 48 “Про відзначення Дня Європи в                                      

м. Кропивницькому у 2021 році”; 

від 07 квітня 2021 року № 57 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалому учаснику операції Об'єднаних сил”; 

 від 27 квітня 2021 року № 72 “Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах 

України в інтересах та від імені Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради як органу опіки та піклування”; 
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 від 27 квітня 2021 року № 74 “Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах 

України в інтересах та від імені управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради”. 

 

 

 

       Начальник управління діловодства 

       та організаційної роботи      Олена БРЮМ 

 


