
                             ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.02.2018 № 15
м. Золотоноша

Про зняття з контролю розпоряджень міського голови

Відповідно до розпорядження міського голови від 08.02.2012 № 27 „Про
порядок організації та здійснення контролю за виконанням документів у
виконкомі Золотоніської міської ради”, керуючись ч. 20 ст. 42 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, -

1. Вважати виконаними та зняти з контролю наступні розпорядження
міського голови:

- від 17.03.2017 № 40 „Про створення комісії по обстеженню котловану по
вул. Степана Разіна”;

- від 24.03.2017 № 43 „Про створення комісії з передачі на баланс ОСББ
житлових будинків”;

- від 03.04.2017 № 49 „Про організацію і проведення навчально-польових
зборів з юнаками в 2017 році”;

- від 03.05.2017 № 67„Про створення комісії по розгляду заяви
Сидоренко Л.Г.”;

- від 19.05.2017 № 75 „Про створення комісії щодо перевірки дотримання
норм законодавства, що регулюють діяльність у сфері благоустрою,
містобудівництва та санітарно-екологічного благополуччя населення
громадянином Калиною В.В.”;

- від 09.06.2017 № 83 „Про створення комісії по розгляду заяви
Липкань Н.І.”;

- від 20.06.2017 № 92 „Про організацію проведення перевірки стану
захисних споруд м. Золотоноші”;

- від 22.08.2017 № 110 „Про створення комісії з проведення інвентаризації
гідротехнічних споруд, що розташовані на водних об’єктах м. Золотоноша”;

- від 22.08.2017 № 111„Про створення комісії для здійснення контролю
готовності об’єктів теплового господарства в м. Золотоноша до опалювального
періоду 2017-2018 років”;

- від 12.10.2017 № 132 „Про проведення інвентаризації”;
- від 23.10.2017 № 137 „Про створення комісії з перевірки дотримання

Державних будівельних та санітарних норм гр. Шиятенком М.С.”;



- від 01.11.2017 № 143 „Про проведення службового розслідування”;
- від 06.11.2017 № 150 „Про впорядкування фінансово-господарської

діяльності навчальних закладів м. Золотоноша”;
- від 24.11.2017 № 157 „Про проведення ІІ-го Всеукраїнського турніру з

художньої гімнастики „Зимова чарівниця 2017”;
- від 30.11.2017 № 158 № 158 „Про організацію передноворічної торгівлі

ялинками на території м. Золотоноша”;
- від 26.12.2017 № 177 „Про створення комісії по  перевірці факту

самовільного перегородження частини вулиці Театральний проїзд”.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами

Шакуру О.В., відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової
роботи (Левченко В.А.)

Міський голова В.О.Войцехівський

Левченко 52630


