
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 29.05. 2017 № 79 
м. Золотоноша 

 

Про зупинення дії рішення Золотоніської міської ради від 25.05.2017  

„Про створення комісії для вивчення діяльності директора КП „Міський 

водоканал” Кузнєцова С.В. та начальника управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Флоренка О.А.” 

 

Вбачаючи, що рішення Золотоніської міської ради від 25.05.2017 „Про 

створення комісії для вивчення діяльності директора КП „Міський водоканал” 

Кузнєцова С.В. та начальника управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Флоренка О.А.” не відповідає нормам Конституції 

України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та 

регламенту Золотоніської міської ради VІІ скликання, керуючись п. 20 ч. 4  

ст. 42, ч.4 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 
 

1. Зупинити дію рішення Золотоніської міської ради від 25.05.2017  

„Про створення комісії для вивчення діяльності директора КП „Міський 

водоканал” Кузнєцова С.В. та начальника управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Флоренка О.А.”. 

2.  Винести на повторний розгляд позачергового засідання Золотоніської 

міської ради VІІ скликання рішення міської ради „Про створення комісії для 

вивчення діяльності директора КП „Міський водоканал” Кузнєцова С.В. та 

начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Флоренка О.А.”. 

3. Секретарю ради Сьомак Н.О., відділу організаційного забезпечення, 

контролю та кадрової роботи (Левченко В.А.) забезпечити попередній розгляд 

розпорядження міського голови „Про зупинення дії рішення Золотоніської 

міської ради від 25.05.2017 „Про створення комісії для вивчення діяльності 

директора КП „Міський водоканал” Кузнєцова С.В. та начальника управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Флоренка О.А.” на 

засіданнях постійних комісій міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради 

Сьомак Н.О. 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
Левченко  52630 
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До сесії Золотоніської  

міської ради VІІ скликання 

 
 

 

 Відповідно ч.4 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ч.5 ст. 20 регламенту Золотоніської міської ради VІІ скликання та в 

межах наданих повноважень вважаю за необхідне зупинити дію рішення 

Золотоніської міської ради VІІ скликання від 25.05.2017 „Про створення комісії 

для вивчення діяльності директора КП „Міський водоканал” Кузнєцова С.В. та 

начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Флоренка О.А.”, вбачаючи, що дане рішення не відповідає нормам 

Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

та регламенту Золотоніської міської ради VІІ скликання. 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 
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