
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від 15 березня 2021 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 35 61 59



Додаток
до розпорядження міського голови
15 березня 2021 року № 39

ПЕРЕЛІК
розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю 

від 19 лютого 2018 року № 23 “Про створення робочої групи”;
від 27 грудня 2018 року № 154 “Про приєднання міста Кропивницького

до Міжнародної хартії відкритих даних”;
від  19  листопада  2019  року  №  134  “Про  проведення  в

м. Кропивницькому тижня права”;
від 30 березня 2020 року № 49 “Про проведення перевірки”;
від  10  квітня  2020  року  №  56   “Про  надання  одноразової  адресної

грошової допомоги”;
від  29  травня  2020  року  №  70  “Про  затвердження  складу  міського

організаційного  комітету  з  проведення  конкурсу  на  звання  “Кращий
роботодавець року”;

від 22 червня 2020 року № 83 “Щодо створення комплексної системи
захисту інформації в автоматизованій системі класу “3” Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького”;

від 21 серпня 2020 року № 100 “Про використання захищених носіїв
особистих ключів підписувачів”;

від  21 серпня 2020 року № 102 “Про надання одноразової  грошової
допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції
Об'єднаних сил”;

від 26 серпня 2020 року № 104 “Про передачу оргтехніки”;
від  02  вересня  2020  року  №  111  “Про  складання  проєкту  бюджету

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік”;
від 16 вересня 2020 року №  118 “Про роботу 19 вересня 2020 року”;
від 21 вересня 2020 року № 119 “Про надання одноразової грошової

допомоги постраждалому учаснику антитерористичної операції”;
від  23  вересня  2020  року  №  120  “Про  підготовку  та  проведення

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”;
від  23  вересня  2020  року  № 121  “Про забезпечення  належних умов

роботи  дільничних  виборчих  комісій  під  час  підготовки  та  проведення
місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”;

від 19 жовтня 2020 року № 125 “Про роботу на місці стихійного лиха”;
від  29  жовтня  2020  року  №  128  “Про  перенесення  робочих  днів

у 2021 році”;
від 13 листопада 2020 року № 133 “ Про організацію роботи “Гарячої

лінії міського голови”;
від 27 листопада 2020 року № 135 “Про надання одноразової грошової

допомоги постраждалому учаснику антитерористичної операції”;
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від  11  грудня  2020  року  №  143  “Про  затвердження  Розподілу

функціональних повноважень”;
від  14  грудня  2020  року  №  146  “Про  визначення  користувачів

кваліфікованих електронних довірчих послуг”;
від  18  грудня  2020  року  № 147 “Про надання  одноразової  грошової

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції”

Начальник загального відділу     Олена БРЮМ 


