
      
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

   
від “23” березня 2023 року                       № 43 

 

 

 

 

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 

       “___”_________2023 року № ____ 

 

ПЕРЕЛІК 

розпоряджень міського голови, які знімаються з контролю 

 

від 17 серпня 2017 №70 “Про заходи щодо забезпечення житлових прав 

мешканців гуртожитків”; 

від 14 червня 2021 року № 111 “Про підготовку до проведення у місті 

Кропивницькому Міжнародної агропромислової виставки “AgroExpo”; 

від 09  вересня 2021 року № 160 “Про Заходи щодо профілактики 

травматизму невиробничого характеру на 2021-2022 роки”; 

 від 08 грудня 2021 року № 202 “Про перенесення робочих днів у            

2022 році”; 

 від 21 грудня 2021 року № 207 “Про проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами місцевого самоврядування Кропивницької 

міської ради покладених на них обов’язків і завдань за підсумками минулого 

року”; 

 від  21  грудня  2021  року №  208 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим учасникам операції Об’єднаних сил”;  

від 07 лютого 2022 року № 13 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалому учаснику операції Об'єднаних сил”; 

 від 09 лютого 2022 року № 14 “Про затвердження Концепції розвитку 

цифрових компетентностей жителів Кропивницької міської територіальної 

громади”; 

від 15 лютого 2022 року № 16 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги гр. Г.Дідковській”;  

від 25 лютого 2022 року № 19 “Про утворення оперативного штабу з 

координації дій Кропивницької міської ради в умовах воєнного стану”;  

 від 22 березня 2022 року № 26 “Про організацію функціонування 

місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Кропивницької міської територіальної громади в умовах 

воєнного стану”; 

 від 18 травня 2022 року № 32 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції та 

військовополоненим, які визволені з полону”; 

 від 13 червня 2022 року № 39 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалому учаснику антитерористичної операції, 

військовополоненому, який визволений з полону та членам сімей загиблих 

(померлих) військовослужбовців”; 

 від 16 червня 2022року № 40 “Про продовження строку дії договору про 

патронат над дітьми”; 

 від 07 липня 2022 року № 45 “Про реєстрацію рухомого майна”; 

 від 08 липня 2022 року № 46 “Про затвердження Алгоритму дій 

працівників виконавчих органів Кропивницької міської ради при сигналі 

“Повітряна тривога”; 
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 від 12 липня 2022 року № 49 “Про надання одноразової грошової 

допомоги членам сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців”; 

 від 12 липня 2022 року № 50 “Про надання одноразової грошової 

допомоги членам сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців”; 

 від 03 серпня 2022 року № 57 “Про затвердження Переліку осіб, які 

беруть участь у судових справах, судових процесах, виконавчому провадженні 

та вчиняють дії в усіх судах України та органах державної виконавчої служби 

в інтересах та від імені департаменту соціальної політики Кропивницької 

міської ради”; 

від 10 серпня 2022 року № 59 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим військовослужбовцям, військовополоненому, який 

визволений з полону, та членам сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти 

військовослужбовців”; 

від 29 серпня 2022 року № 62 “Про організацію навчального процесу в 

закладах освіти міста”; 

від 30 серпня 2022 року № 65 “Про продовження строку дії договору про 

патронат над дітьми”; 

від 05 вересня 2022 року № 66 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим військовослужбовцям, та членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців”; 

 від 16 вересня 2022 року № 71 “Про складання проєкту бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік”; 

 від  13  жовтня 2022 року № 82 “Про надання дозволу на розробку схеми 

розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення тимчасово 

переселених осіб з інвалідністю”; 

від 13 жовтня 2022 року № 84 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим військовослужбовцям та членам сімей загиблих та 

зниклих безвісти військовослужбовців”;                                                

від 11 листопада 2022 року № 91 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим військовослужбовцям, членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців”; 

 від 18 листопада 2022 року № 92 “Про організацію роботи міського 

штабу з питань координації діяльності стаціонарних пунктів обігріву “Пункти 

незламності» та надання допомоги населенню Кропивницької міської 

територіальної громади”; 

 від 12 грудня 2022 року № 101 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим військовослужбовцям, членам сімей загиблих 

(померлих) та зниклих безвісти військовослужбовців”; 

від 20 грудня 2022 року № 103 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги ”; 

 від 29  грудня 2022 року № 107 “Про чергування 31 грудня 2022 року та 

01 січня 2023 року”; 

від 18 січня 2023 року № 10 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим військовослужбовцям, членам сімей загиблих 

(померлих) та зниклих безвісти військовослужбовців”; 
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від 16 лютого 2023 року № 23 “Про надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим військовослужбовцям, військовополоненому, який 

визволений з полону, членам сімей загиблих (померлих), військовополонених 

та зниклих безвісти військовослужбовців”. 

 

 

 

       Начальник управління діловодства 

       та організаційної роботи      Олена БРЮМ 

 


