
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 25.02. 2019 № 27 
м. Золотоноша 

Про зняття з контролю розпоряджень міського голови за 2018 рік 

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 за 2018 рік: 

- від 15.01.2018 № 5 „Про створення комісії щодо доцільності облаштування 

зупинки громадського транспорту по вул. Визволення”; 

- від 30.01.2018 № 12 „Про створення комісії” (по обстеженню тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, що розташовані на 

території КП „Золотоніський міський ринок”); 

- від 05.02.2018 № 14 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

домоволодінь гр. Шиятенка М.С. та Каптановської В.А. на предмет дотримання 

норм добросусідства”; 

- від 08.02.2018 № 17 „Про створення комісії по обстеженню об'єктів 

нерухомого майна” (на території колишньої ВАТ «Сільгоспхімії» по  

вул. Нафтобазівська); 

- від 27.02.2018 № 28 „Про надання дозволу на торгівлю живими квітами 

напередодні 8 березня 2018 року”; 

- від 02.03.2018 № 29 „Про призупинення освітнього процесу у гімназії  

ім. С.Д. Скляренка, спеціалізованих школах №1,№2, загальноосвітніх школах 

№3,№5,№6”; 

- від 02.03.2018 № 30 „Про проведення конкурсу для визначення суб'єктів 

оціночної діяльності на проведення незалежної оцінки вартості нерухомого та 

окремо визначеного майна на 2018 рік”; 

від 14.03.2018 № 33 „Про проведення обстеження майна, яке знаходиться на 

території КП „Золотоніський міський ринок” (вул. Новоселівська ,1а, вул. 

Обухова); 
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- від 14.03.2018 № 36 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

домоволодінь гр. Кадук Л.М. та Станової В.Л. на предмет дотримання норм 

добросусідства”; 

- від 16.03.2018 № 40 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

систем відведення поверхневих, стічних вод, зливових каналізацій та 

дренажних систем на території міста Золотоноша”; 

- від 19.03.2018 № 43 „Про стан виконання актів законодавства, розпоряджень і 

доручень голови обласної державної адміністрації у виконавчому комітеті 

Золотоніської міської ради за лютий 2018 року”; 

- від 19.03.2018 № 44 „Про списання матеріальних цінностей” (малоцінні 

необоротні активи: іменна печатка); 

- від 04.04.2018 № 48 „Про створення комісії” (передача майна, яке знаходиться 

на земельній ділянці за адресою: вул. Новоселівська, 1а); 

- від 16.04.2018 № 53 „Про затвердження заходів щодо відзначення 32-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи”; 

- від 16.04.2018 № 55 „Про проведення загальноміського благодійного 

велопробігу „Єдність”; 

- від 16.04.2018 № 59 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

домоволодінь гр. Марченко В.І. та Омеляненка М.В. на предмет дотримання 

норм добросусідства”; 

- від 16.04.2018 № 60 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

домоволодінь гр. Мартиненко Н.В., Коляда В.А. та Коляда М.В. на предмет 

дотримання норм добросусідства ”; 

- від 16.04.2018 № 61 „Про проведення рейдів у вечірній час”; 

- від 02.05.2018 № 66 „Про відзначення в місті 73-ї річниці Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні”; 

- від 07.05.2018 № 70 „Про створення комісії з передачі ПП УК „Янтарь” 

житлових будинків”; 

- від 15.05.2018 № 77 „Про створення комісії по обстеженню об'єктів 

нерухомого майна”; 

- від 17.05.2018 № 79 „Про списання матеріальних цінностей” (матеріальні 

цінності, які непридатні для подальшого використання); 

- 22.05.2018 № 82 „Про проведення загальноміського заходу „Україна - це ми” 

для дітей, що проживають в малозабезпечених сім'ях, для дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб влітку 

2018 року”; 

- від 22.05.2018 № 83 „Про проведення „Громадської школи „Відповідальність. 

Активність. Молодість” для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей 

з числа внутрішньо переміщених осіб, лідерів учнівського самоврядування та 

молодіжних громадських організацій влітку 2018 року”; 

- від 07.06.2018 № 87 „Про створення комісії щодо проведення обстеження на 

предмет виявлення отруєння бджіл пестицидами та іншими агрохімікатами”; 

- від 11.06.2018 № 91 „Про надання дозволу на проведення загальноміського та 

шкільних випускних вечорів”; 

- від 27.06.2018 № 98 „Про затвердження плану заходів перебування делегації 
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польського міста Явор в місті Золотоноша”; 

- від 02.07.2018 № 101 „Про проведення „Майстерні успіху” для дітей з 

багатодітних родин, сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, 

дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні 

антитерористичної операції та дітей внутрішньо переміщених осіб влітку 2018 

року”; 

- від 09.07.2018 № 103 „Про проведення інспекційного відвідування фізичної 

особи-підприємця Євтушенко Б.П.”; 

- від 09.07.2018 № 104 „Про надання дозволу на розміщення цирку-шапіто 

„Аріна”; 

- від 01.08.2018 № 110 „Про проведення інспекційного відвідування ТДВ 

„Золотоніський маслоробний комбінат”; 

- від 20.08.2018 № 118 „Про проведення урочистих заходів з нагоди Дня 

Державного прапора та 27-ї річниці Незалежності України ”; 

- від 20.08.2018 № 119 „Про проведення в рамках VI-го Всеукраїнського 

"Фестивалю чорнобривців "юнацького Фестивалю патріотичної пісні "Героям 

Слава!”; 

- від 03.09.2018 № 123 „Про проведення інспекційного відвідування суб'єктів 

господарювання по вул.Богодухівська, 22”; 

- від 03.09.2018 № 124 „Про проведення інспекційного відвідування фізичної 

особи-підприємця Балабанова О.С.”; 

- від 13.09.2018 № 136 „Про проведення щорічного медичного огляду”; 

- від 13.09.2018 № 137 „Про проведення інспекційного відвідування фізичної 

особи-підприємця Балабанова О.С.”; 

- від 13.09.2018 № 138 „Про відзначення 442-ї річниці з Дня заснування міста та 

75-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників”; 

- від 19.09.2018 № 142 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

стану мереж холодного водопостачання та водовідведення будівлі по  

вул. Садовий Проїзд, 2”; 

- від 30.10.2018 № 156 „Про проведення інвентаризації” (нематеріальні активи, 

товаро-матеріальних цінності, бланки суворої звітності); 

- від 30.10.2018 № 158 „Про створення комісії з приймання – передачі клубу по 

вул. Гришківка, 25”; 

- від 20.11.2018 № 168 „Про списання матеріальних цінностей” (матеріальні 

цінності, які непридатні для подальшого використання); 

- від 27.11.2018 № 169 „Про створення комісії по розгляду заяви Ткач М.Л.” (у 

зв’язку з пожежею в будинку по вулиці Молодогвардійській); 

- від 06.12.2018 № 172 „Про затвердження заходів щодо відзначення Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”; 

- від 07.12.2018 № 178 „Про проведення інспекційного відвідування 

споживчого товариства „Центральний ринок – Золотоноша”; 

- від 07.12.2018 № 179 „Про проведення інспекційного відвідування ТОВ  

„КИТ-2”. 
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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 23809 


