
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 09.01. 2020 № 1 

м. Золотоноша 

Про зняття з контролю розпоряджень міського голови, виданих у 2019 році 

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 п. 20 ч.4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

1. Вважати виконаними та зняти з контролю наступні розпорядження 

міського голови: 

- від 08.01.2019 № 3 „Про створення комісії по розгляду заяв Ахмедова З.С., 

Дрожко Ю.О. та Дрожко Л.М.”; 

- від 28.01.2019 № 12 „Про проведення інспекційного відвідування торгових 

точок, розміщених на території КП „Золотоніський міський ринок”; 

- від 18.02.2019 № 23 „Про створення комісії по обстеженню об’єктів”; 

- від 01.03.2019 № 31 „Про проведення інспекційного відвідування ПП 

„Швейсервіс”; 

- від 01.03.2019 № 32 „Про проведення інспекційного відвідування ТОВ „Лото-

плюс”; 

- від 19.03.2019 № 43 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

пасіки за адресою пров. Суворова,15 в м. Золотоноша”; 

- від 02.05.2019 № 62 „ Про стан виконання актів законодавства, розпоряджень і 

доручень голови обласної державної адміністрації у виконавчому комітеті 

Золотоніської міської ради за квітень 2019 року”; 

- від 12.06.2019 № 76 „Про створення комісії по обстеженню житлового 

будинку по вул. Замкова, 92”; 

- від19.06.2019 № 83 „Про створення комісії щодо проведення обстеження 

домоволодіння гр. Отришко О.М. з метою встановлення причин руйнування 

будинку”; 

- від 19.06.2019 № 84 „ Про створення комісії щодо проведення обстеження 

домоволодіння гр. Кадук В.І. на предмет дотримання державних будівельних 

норм”; 
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- від 23.07.2019 № 96 „Про створення комісії для обстеження домоволодіння 

гр. Степанової Л.О.”; 

- від 23.07.2019 № 99 „Про створення комісії з розгляду земельного спору ”; 

- від 20.08.2019 110 № „Про створення комісії по обстеженню захисної 

споруди”; 

- від 23.08.2019 № 111 „Про організацію проведення перевірки стану захисних 

споруд м. Золотоноші”; 

- від 27.09.2019 № 124 „Про створення комісії по обстеженню домоволодіння 

№ 19 по вул. Мічуріна”; 

- від 16.10.2019 № 130 „Про створення комісії по обстеженню 

теплогенераторної (об'єкта незавершеного будівництва) дитячої музичної 

школи”; 

- від 25.10.2019 № 139 „Про проведення інвентаризації”; 

- від 30.10.2019 № 142 „Про створення комісії по обстеженню та прийому-

передачі парку ім. Т.Г.Шевченка”; 

- від 30.10.2019 № 143„Про створення комісії по обстеженню житлового 

будинку по вул. Гагаріна, 4”; 

- від 11.11.2019 № 145 „Про створення комісії”; 

- від 13.11.2019 № 149 „Про створення комісії  щодо перевірки дотримання 

норм законодавства, що регулюють діяльність у сфері благоустрою, 

містобудівництва та санітарно – екологічного благополуччя населення”; 

- від 26.11.2019 № 154 „Про списання матеріальних цінностей”; 

- від 03.12.2019 № 158 „Про проведення службового розслідування”. 

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 


