
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 12.01. 2022  № 7 

м. Золотоноша 

Про зняття з контролю розпоряджень міського голови, виданих у 2021 році 

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

в Україні”,- 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Вважати виконаними та зняти з контролю розпорядження міського 

голови, видані у 2021 році, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

Шакуру О.В., відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової 

роботи (Левченко В.А.). 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Левченко 23900 
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Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 12.01. 2022  № 7 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови зняті контролю в 2021 році 

 

№ 

п/п 

Номер 

розпо-

рядження 

Дата розпо-

рядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

1 1 05.01.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

2 7 15.01.2021 Про скликання другого пленарного засідання 

3-ї сесії міської ради VІІІ скликання виконано 

3 11 25.01.2021 Про передачу справ по квартирній черзі акти передачі 

від 

26.02.2021, 

від 

01.03.2021, 

від 05.03.2021 

4 12 27.01.2021 Про передачу облікових справ та журналів 

обліку громадян, що перебувають на 

квартирній черзі 

акти передачі 

від 

26.02.2021, 

від 

01.03.2021, 

від 05.03.2021 

5 13 27.01.2021 Про створення комісії по розгляду заяв 

гр.Коломієць К.Г. та гр.Клімової Н.П. виконано 

6 17 01.02.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

7 18 01.02.2021 Про надання дозволу на торгівлю живими  

квітами напередодні 

8 березня 2021 року 
виконано 

8 20 04.02.2021 Про скликання третього пленарного 

засідання 3-ї сесії міської ради VІІІ 

скликання 

виконано 

9 21 09.02.2021 Про реєстрацію автомобілів виконано 

10 24 11.02.2021 Про списання матеріальних цінностей акт списання 

№ 1 

від 12.02.2021 

11 25 11.02.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

12 26 15.02.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

13 27 24.02.2021 Про громадські роботи виконано 

14 28 02.03.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

15 29 05.03.2021 Про скликання позачергового пленарного 

засідання 4-ї сесії міської ради VІІІ 

скликання 

виконано 
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16 30 09.03.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

17 31 09.03.2021 Про реєстрацію автомобіля виконано 

18 32 09.03.2021 Про реєстрацію автомобіля виконано 

19 34 10.03.2021 Про координаційну раду з питань сім'ї, 

ґендерної рівності,  

демографічного розвитку, протидії торгівлі 

людьми, запобігання домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі 

акти списання 

№ 

2,3,4,5,6,7,8 

від 12.02.2021 

20 35 10.03.2021 Про скликання пленарного засідання 5-ї сесії 

міської ради 

VІІІ скликання 

виконано 

21 36 10.03.2021 Про збільшення лімітів використання 

бензину у 2021 році 
виконано 

22 37 15.03.2021 Про торгівлю саджанцями, розсадою, 

квітами та іншими посадковими матеріалами, 

засобами обробки та захисту рослин для 

потреб населення 

виконано 

23 38 18.03.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

24 39 18.03.2021 Про затвердження заходів щодо відзначення 

35-х роковин Чорнобильської катастрофи виконано 

25 40 18.03.2021 Про списання матеріальних цінностей акт списання 

№ 8 

від 18.03.2021 

26 42 22.03.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

27 44 29.03.2021 Про підготовку подання до ЦВК виконано 

28 45 29.03.2021 Про встановлення норми витрат палива та 

лімітів використання бензину для 

службового автотранспорту виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради у 2021 

році 

виконано 

29 46 29.03.2022 Про впорядкування використання 

службового автотранспорту виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради у 2021 

році 

виконано 

30 47 07.04.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

31 49 15.04.2021 Про скликання позачергового пленарного 

засідання 6-ї сесії міської ради VІІІ 

скликання 

виконано 

32 51 19.04.2021 Про скликання пленарного засідання 7-ї сесії 

міської ради 

VІІІ скликання 

виконано 

33 53 20.04.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

34 54 27.04.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 
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35 55 27.04.2021 Про встановлення тимчасових лімітів 

використання бензину для службового 

автотранспорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради у 2021 році 

виконано 

36 56 28.04.2021 Про створення комісії по обстеженню 

адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 

153 

акт 

обстеження 

від 20.05.2021 

37 57 06.05.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

38 58 06.05.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

39 61 12.05.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

40 63 20.05.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

41 66 24.05.2021 Про надання дозволу на розміщення дитячих 

атракціонів 

(ФОП Шовкопляс С.М.) 

виконано 

42 68 25.05.2021 Про надання дозволу на розміщення дитячих 

атракціонів та виїзної  торгівлі (ФОП Сагура 

С.І.) 

виконано 

43 69 01.06.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

44 71 03.06.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

45 72 03.06.2021 Про громадські роботи  виконано 

46 75 11.06.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

47 76 11.06.2021 Про громадські роботи  виконано 

48 77 11.06.2021 Про громадські роботи виконано 

49 79 14.06.2021 Про нагородження Почесною Грамотою 

міського голови та подарунковими 

сертифікатами до Дня медичного працівника 
виконано 

50 80 22.06.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

51 84 22.06.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

52 87 24.06.2021 Про списання матеріальних цінностей акти списання 

№ 

16,17,18,64,72

,73 

 від 

25.06.2021 

53 89 25.06.2021 Про проведення театралізованого свята Івана 

Купала 
виконано 

54 90 25.06.2021 Про нагородження Почесною Грамотою 

міського голови 
виконано 

55 91 30.06.2021 Про громадські роботи  виконано 

56 93 01.07.2021 Про нагородження до Дня зенітних ракетних 

військ 
виконано 
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57 94 01.07.2021 Про встановлення тимчасових лімітів 

використання бензину для службового 

автотранспорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради у 2021 році 

виконано 

58 95 01.07.2021 Про нагородження Почесною Грамотою 

міського голови до Дня Національної поліції 

України 

виконано 

59 97 05.07.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

60 98 05.07.2021 Про надання дозволу на проведення 

концерту (етно-гурт Romax) виконано 

61 99 05.07.2021 Про надання дозволу на встановлення  

дитячих атракціонів  та розміщення виїзної  

торгівлі (ПП Кравченко Б.І.) 
виконано 

62 100 08.07.2021 Про надання дозволу на проведення 

розважального заходу  

,,Свято морозива’’ (ФОП Воробйов М.В.) 
виконано 

63 103 14.07.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

64 104 15.07.2021 Про скликання пленарного засідання 10-ї 

сесії міської ради 

VІІІ скликання 
виконано 

65 105 15.07.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

66 107 22.07.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

67 109 23.07.2021 Про надання дозволу на проведення 

спортивного  

фестивалю ГО,,Табір Максимум’’ 

виконано 

68 110 30.07.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

69 111 02.08.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

70 112 02.08.2021 Про нагородження Почесною Грамотою 

міського голови та подарунковим 

сертифікатом до Дня працівника 

ветеринарної медицини 

виконано 

71 113 03.08.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

72 115 10.08.2021 Про скликання засідання позачергової 11-ї 

сесії міської ради 

VІІІ скликання 
виконано 

73 116 11.08.2021 Про громадські роботи виконано 

74 117 16.08.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

75 118 17.08.2021 Про скликання пленарного засідання 12-ї 

сесії міської ради 

VІІІ скликання 
виконано 

76 119 18.08.2021 Про надання дозволу на розміщення дитячих 

атракціонів та  виїзної  торгівлі (ФОП Сагура 

С.І.) 

виконано 

77 120 20.08.2021 Про перенесення планових призначень виконано 
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78 121 20.08.2021 Про утворення комісії по визначенню стану 

житлового приміщення (будинку, квартири) 

акт списання 

№ 1 

від 20.08.2021 

79 122 26.08.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

80 123 28.08.2021 Про встановлення тимчасових лімітів 

використання бензину для службового 

автотранспорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради у 2021 році 

виконано 

81 126 03.09.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

82 127 07.09.2021 Про надання дозволу на розміщення дитячих 

атракціонів та  виїзної  торгівлі (ФОП 

Безугла А.В.) 

виконано 

83 128 08.09.2021 Про суспільно - корисні роботи виконано 

84 129 14.09.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

85 130 14.09.2021 Про скликання пленарного засідання 13-ї 

сесії міської ради 

VІІІ скликання 
виконано 

86 131 14.09.2021 Про відзначення 445-ї річниці з Дня 

заснування міста та 78-ї річниці визволення 

міста від фашистських загарбників 
виконано 

87 132 14.09.2021 Про організаційну підтримку виборчого 

процесу 
виконано 

88 133 14.09.2021 Про нагородження з нагоди Дня рятівника виконано 

89 134 15.09.2021 Про списання матеріальних цінностей акти списання 

№ 20,

21,22,23,24,25

,26,

112 від 

16.09.2021,

№ 19 від 

20.09.2021 

90 135 15.09.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

91 136 17.09.2021 Про надання дозволу на проведення 

концерту (етно-гурт Romax)  виконано 

92 137 22.09.2021 Про громадські роботи виконано 

93 139 23.09.2021 Про перенесення дати проведення 

пленарного засідання 

13-ої  сесії міської ради VІІІ скликання 

виконано 

94 141 24.09.2021 Про економне та раціональне використання 

бюджетних коштів і посилення фінансово-

бюджетної дисципліни у 2021 році 
виконано 

95 142 24.09.2021 Про нагородження виконано 

96 143 24.09.2021 Про нагородження з нагоди Дня працівників 

освіти 
виконано 

97 144 24.09.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 
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98 147 01.10.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

99 148 06.10.2021 Про роботу відділу ведення Державного 

реєстру виборців у вихідні дні жовтня 2021 

року у зв’язку з підготовкою та проведенням 

проміжних виборів народного депутата 

України в одномандатному виборчому окрузі 

№197 31 жовтня 2021 року 

виконано 

100 149 06.10.2021 Про нагородження з нагоди Дня працівників 

харчової промисловості виконано 

101 150 08.10.2021 Про скликання пленарного засідання 13-ї 

сесії міської ради 

VІІІ скликання 
виконано 

102 151 11.10.2021 Про нагородження до Дня захисників та 

захисниць України виконано 

103 152 11.10.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

104 154 19.10.2021 Про громадські роботи виконано 

105 157 22.10.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік  зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

106 158 25.10.2021 Про суспільно-корисні роботи виконано 

107 160 25.10.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

108 161 25.10.2021 Про проведення інвентаризації акт 

інвентаризації 

від 19.11.2021 

109 162 03.11.2021 Про нагородження до Дня працівника 

соціальної сфери 
виконано 

110 163 04.11.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

111 164 10.11.2021 Про скликання позачергового пленарного 

засідання 14-ї сесії міської ради VІІІ 

скликання 

виконано 

112 165 10.11.2021 Про утворення комісії по визначенню стану 

житлового приміщення (будинку, квартири) 

акт списання 

№ 2 

від 12.11.2021 

113 169 15.11.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

114 170 17.11.2021 Про скликання пленарного засідання 15-ї 

сесії міської ради 

VІІІ скликання 
виконано 

115 173 26.11.2021 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення виконано 

116 177 02.12.2021 Про нагородження виконано 

117 179 02.12.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

118 180 06.12.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік  зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 
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119 181 06.12.2021 Про скликання пленарного засідання 16 сесії 

міської ради 

VІІІ скликання 

виконано 

120 182 08.12.2021 Про списання матеріальних цінностей акти списання 

№ 32 від 

08.12.2021 

121 183 10.12.2021 Про затвердження заходів щодо відзначення 

Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
виконано 

122 184 10.12.2021 Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 01.12.2020 №120 „Про 

затвердження плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік” зі 

змінами 

виконано 

123 186 24.12.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

124 187 24.12.2021 Про скликання другого пленарного засідання 

16-ї сесії міської ради VІІІ скликання виконано 

125 188 24.12.2021 Про списання матеріальних цінностей акти списання 

№ 

33,35,36,188,1

89, 178 від 

24.12.2021 

126 189 24.12.2021 Про перенесення планових призначень виконано 

127 190 29.12.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

128 192 31.12.2021 Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік зі змінами виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
виконано 

 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА 


