
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 05.01. 2021 № 2 

м. Золотоноша 

Про зняття з контролю розпоряджень міського голови, виданих у 2020 році 

Керуючись п. 20 ч.4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”,- 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Вважати виконаними та зняти з контролю наступні розпорядження 

міського голови: 

- від 16.01.2020 № 4 „Про створення комісії для здійснення перевірки щодо 

дотримання вимог чинного законодавства в сфері охорони дитинства”; 

- від 16.01.2020 № 6 „Про впорядкування використання службового 

автотранспорту виконавчого комітету Золотонської міської ради в 2020 році”; 

- від 30.01.2020 № 13 „Про призупинення освітнього процесу у гімназії ім.. С,Д. 

Скляренка, спеціалізованих школах № 1, №2, загальноосвітніх школах №3, №5, 

№6”; 

- від 10.02.2020 № 15 „Про передачу справ по квартирній черзі”; 

- від 18.02.2020 № 21 „Про проведення поточного ремонту адмінприміщення 

виконавчого комітету по вул.. Садовий проїзд,8”; 

- від 02.03.2020 № 23 „Про надання дозволу на торгівлю живими квітами 

напередодні 8 березня 2020 року”; 

- від 02.03.2020 № 24 „Про списання матеріальних цінностей”; 

- від 13.03.2020 № 29 „Про нагородження”; 

- від 26.05.2020 № 49 „Про придбання запасних частин та відшкодування витрат 

Остроглазовій В.В.”; 

- від 09.06.2020 № 53 „Про нагородження Почесною Грамотою міського голови 

та подарунковими наборами до Дня медичного працівника”; 

- від 11.06.2020 № 55 „Про відшкодування витрат Луцик Г.М.”; 

- від 03.07.2020 № 61 „Про нагородження Почесною Грамотою міського голови 

до Дня Національної поліції України”; 

- від 03.07.2020 № 62 „Про нагородження Почесною Грамотою міського голови 

Строкань Н.В.”; 
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- від 03.07.2020 № 64 „Про придбання господарського інвентарю та миючих 

засобів та відшкодування витрат Шакурі О.В.”; 

- від 09.07.2020 № 65 „Про створення комісії по обстеженню та прийому –

передачі основних засобів”; 

- від 27.07.2020 № 68 „Про створення комісії для обстеження технічного стану 

будівель та павільйонів закладів дошкільної освіти”; 

- від 31.07.2020 №  „Про списання матеріальних цінностей”; 

- від 13.08.2020 № 75 „Про нагородження Почесною Грамотою міського голови 

Коваль В.І.”; 

- від 20.08.2020 № 78„Про тимчасове перекриття вулиці Садовий проїзд”; 

- від 31.08.2020 № 80 „Про відзначення 444-ї річниці з Дня заснування мста та 

77-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників”; 

- від 31.08.2020 № 82 „Про підготовку та проведення виборів 25 жовтня 2020 

року”; 

- від 14.09.2020 № 86 „Про роботу відділу ведення Державного реєстру 

виборців у вихідні дні жовтня 2020 року у зв’язку з підготовкою та 

проведенням місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”; 

- від 15.09.2020 № 87 „Про нагородження Почесною Грамотою міського голови 

з нагоди Дня рятівника”; 

- від 17.09.2020 № 89 „Про проведення розу комплектації рецепцій ЦНАПу”; 

-від 28.09.2020 № 92 „Про нагородження Почесною Грамотою міського голови 

з нагоди Дня працівників освіти”; 

- від 09.10.2020 № 99 „Про придбання замка врізного та відшкодування витрат 

Шакурі О.В.”; 

- від 15.10.2020 № 100 „Про придбання акумуляторів та відшкодування витрат 

Шакурі О.В.”; 

- від 20.10.2020 № 103 „Про нагородження до Дня працівника соціальної 

сфери”; 

- від 22.10.2020 № 106 „Про проведення інвентаризації”; 

- від 05.11.2020 № 107 „про нагородження Почесною Грамотою міського 

голови до дня працівників культури та майстрів народного мистецтва”; 

- від 18.11.2020 № 109 „Про списання матеріальних цінностей”; 

- від 30.11.2020 № 118 „Про нагородження до Дня Збройних сил України”; 

- від 01.12.2020 № 122 „Про затвердження заходів щодо відзначення Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

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 


