
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ
  

від 20 січня 2022 року       № 4

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.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                            Олександр МОСІН

Ольга Ковальова 35 61 57



Додаток
до розпорядження міського голови
“_____” _______2022 року № ____

ПЕРЕЛІК
розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю

від  26 липня 2017 № 60 “Про затвердження складу робочої  групи з
реалізації  проекту  “Модернізація  системи  зовнішнього  освітлення  міста
Кропивницького та здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ № 31”;

від 25 січня 2021 року № 10 “Про організацію відзначення в місті Дня
Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України”;

від  09  лютого  2021  року  №  21  “Про  затвердження  міського  плану
заходів  щодо  створення  належних  умов  для  безпечного  та  якісного
харчування дітей в закладах освіти міста Кропивницького на 2021 рік”;

від 24 березня 2021 року № 49 “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  комунальної  власності
міської ради”;

від 27 квітня 2021 року № 73 “Про проведення громадських слухань”;
від 30 квітня 2021 року № 75 “Про визначення місць для проведення

санітарної та спеціальної обробки”;
від 13 травня 2021 року № 84 “Про проведення громадських слухань”;
від 28 травня 2021 року № 93 “Про організацію виконання Програми

економічного і  соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та
основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки”;

від  02  червня  2021  року  №  95  “Про  виплату  грошової  винагороди
медичним працівникам за роботу з хворими на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом”; 

від 10 червня 2021 року № 104 “Про проведення міського конкурсу на
присвоєння звання “Кращий роботодавець року”; 

від 14 червня 2021 року № 108 “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”;

від 14 червня 2021 року № 109 “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”;

від  14  червня  2021  року  № 112  “Про створення  тимчасової  робочої
групи  із  обстеження  засобів  зовнішньої  реклами  типу  біл-борд  (розміром
площини  3,0  х  6,0  м),  встановлених  у  місті  Кропивницькому,  щодо
дотримання норм безпечної експлуатації конструкцій”;

від  22  червня  2021  року  №  115  “Про  визначення  користувачів
кваліфікованих електронних довірчих послуг”;

від 25 червня 2021 року № 120 “Про затвердження Переліку осіб, які
беруть участь у судових справах, судових процесах та  вчиняють дії в усіх
судах
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України  в  інтересах  та  від  імені  департаменту  з  питань  економічного
розвитку Кропивницької міської ради (самопредставництво)”;

від 30 червня 2021 року № 122 “Про надання одноразової  грошової
допомоги постраждалому учаснику операції Об'єднаних сил”;

 від 02 липня 2021 року № 123  “Про роботу 03 липня 2021 року”;
 від 02 липня 2021 року № 125  “Про внесення змін до розпорядження

міського голови 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 02 липня 2021 року № 126  “Про створення робочої комісії з аналізу
економічного  обґрунтування  розрахунку  тарифів  на  теплову  енергію,  її
виробництво,  транспортування  та  постачання,  розрахунків  тарифів  на
комунальні послуги”;

від 08 липня 2021 року № 135  “Про демонтаж рекламних щитів”;
від 14 липня 2021 року № 138   “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 Державного архітектурно-
будівельного контролю міської ради”;

від 18 серпня 2021 року № 154   “Про роботу 23 та 24 серпня 2021
року”;

від  01 вересня  2021 року № 157   “Про складання  проєкту бюджету
територіальної громади на 2022 рік”;

від  01  вересня  2021  року  №  158  “Про  сприяння  проведенню
громадської  експертизи  діяльності  управління  транспорту  та  зв'язку
Кропивницької міської ради”;

від  14  вересня  2021  року  №  162  “Про  створення  робочої  комісії  з
аналізу  економічного  обґрунтування  розрахунку  тарифів  на  послуги
пасажирських перевезень у міському громадському транспорті, що надаються
підприємствами-перевізниками м. Кропивницького”;

від 16 вересня 2021 року № 163   “Про роботу 18 вересня 2021 року”;
від   21   вересня   2021   року  № 165    “Про  надання    одноразової

грошової
допомоги постраждалому учаснику антитерористичної операції”;

від  21  вересня  2021  року №166  “Про надання одноразової грошової
допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції
Об’єднаних сил та члену сім’ї загиблого учасника ООС”;

від 28 вересня 2021 року  № 167  “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 капітального будівництва
Кропивницької  міської  ради (самопредставництво органів місцевого
самоврядування) ”;                                              



від 29 вересня 2021 року № 168   “Про затвердження Положення про
набори даних Кропивницької міської ради, які підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних”;

від 13 жовтня 2021 року № 176 “Про проведення у 2021 році конкурсу
„Посадовець року”;
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від  27  жовтня  2021 року № 184  “Про надання одноразової грошової
допомоги постраждалим учасникам антитерористичної  операції  та операції
Об’єднаних сил”;

від 30  листопада 2021 року №  194 “Про проведення громадських
слухань  щодо  проєкту  бюджету Кропивницької міської територіальної
громади на 2022 рік”;

від 01 грудня 2021 року № 195 “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 транспорту та зв’язку”;

від  03  грудня  2021  року №  200 “Про надання одноразової грошової
допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції та операції
Об’єднаних сил”;

від 08 грудня 2021 року № 201  “Про затвердження Переліку осіб, які
беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії  в усіх
судах  України  в  інтересах  та  від  імені  Головного  управління  житлово-
комунального  господарства  Кропивницької  міської  ради
(самопредставництво органів місцевого самоврядування) ”;

від  17  грудня  2021  року  № 205 “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги”. 

       Начальник управління діловодства
       та організаційної роботи     Олена БРЮМ


