
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 06.01. 2023  № 1 

м. Золотоноша 

Про зняття з контролю розпоряджень міського голови, виданих у 2022 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 2022 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 розпорядження міського голови 

від 06.01. 2023  № 1 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови зняті контролю у 2022 році 

 

№ 

п/п 

Номер 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

1 1 05.01.2022 Про оплату судового збору та 

відшкодування витрат Маслу О.М. 
виконано 

2 2 05.01.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 

3 3 12.01.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік 
виконано 

4 4 12.01.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

5 5 12.01.2022 Про списання нематеріальних 

активів 
виконано 

6 7 12.01.2022 Про зняття з контролю 

розпоряджень міського голови, 

виданих у 2021 році 

виконано 

7 8 18.01.2022 Про скликання пленарного засідання 

17-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

8 9 18.01.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 

9 12 03.02.2022 Про громадські роботи виконано 

10 13 07.02.2022 Про організацію заходів з 

проведення позапланового огляду 

захисних споруд цивільного захисту 

акти 

обстеження 

споруди від 

10.02.2022 

11 14 07.02.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік  зі 

змінами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

12 15 07.02.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення  
виконано 

13 16 07.02.2022 Про надання дозволу на торгівлю 

живими квітами напередодні 8 

березня 2022 року 

виконано 

14 17 11.02.2022 Про скликання пленарного засідання 

18-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

15 18 11.02.2022 Про організаційну підтримку 

виборчого процесу 
виконано 

16 19 11.02.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

17 20 18.02.2022 Про оплату судового збору та 

відшкодування витрат Каплі О.В. 
виконано 

18 22 04.03.2022 Про проведення дистанційного 

другого пленарного засідання 18-ї 

сесії міської ради VІІІ скликання 

виконано 
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№ 

п/п 

Номер 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

19 24 09.03.2022 Про встановлення норми витрат 

палива та лімітів використання 

бензину для службового 

автотранспорту виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

у 2022 році 

виконано 

20 25 09.03.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік  зі 

змінами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

21 26 11.03.2022 Про перенесення терміну підписання 

Протоколу про результати земельних 

торгів № LRE001-UA-20220127-

92912 

виконано 

22 27 11.03.2022 Про перенесення терміну підписання 

Протоколу про результати земельних 

торгів № LRE001-UA-20220127-

53395 

виконано 

23 28 11.03.2022 Про скликання третього пленарного 

засідання 18-ї сесії міської ради VІІІ 

скликання 

виконано 

24 29 12.03.2022 Про створення комісії по 

обстеженню дачних будинків 

кооперативу „Будівельник” 

акти 

обстеження 

дачного 

будинку та 

надвірних 

споруд від 

13.03.2022 

25 31 17.03.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік  зі 

змінами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

26 32 17.03.2022 Про економне та раціональне 

використання бюджетних коштів і 

посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни у 2022 році на період  

воєнного стану на території України 

виконано 

27 33 17.03.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 

28 34 17.03.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

29 35 23.03.2022 Про громадські роботи виконано 

30 36 23.03.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 

31 37 23.03.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

32 38 23.03.2022 Про визначення переліку та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

виконано 
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№ 

п/п 

Номер 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

33 39 23.03.2022 Про покладення функції 

уповноваженої особи з публічних 

закупівель виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

34 42 30.03.2022 Про оплату страхового платежу і 

судового збору та 

відшкодування витрат Маслу О. М. 

виконано 

35 44 04.04.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

36 46 11.04.2022 Про скликання четвертого 

пленарного засідання 18-ї сесії 

міської ради VІІІ скликання 

виконано 

37 47 18.04.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік зі 

змінами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

38 48 18.04.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 

39 50 18.04.2022 Про оплату поштових послуг та 

відшкодування витрат Лущі О.О. 
виконано 

40 51 21.04.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

41 52 26.04.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

42 53 27.04.2022 Про скликання позачергового 

пленарного засідання 19-ї сесії 

міської ради VІІІ скликання 

виконано 

43 54 27.04.2022 Про визначення переліку та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для 

забезпечення потреб виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

виконано 

44 55 03.05.2022 Про торгівлю саджанцями, 

розсадою, квітами та іншими 

посадковими матеріалами, засобами 

обробки та захисту рослин для 

потреб населення 

виконано 

45 56 03.05.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

46 57 03.05.2022 Про доповнення переліку та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для 

забезпечення потреб виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

виконано 

47 58 03.05.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік зі 

змінами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

48 61 09.05.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 
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№ 

п/п 

Номер 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

49 62 16.05.2022 Про скликання пленарного засідання 

20-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

50 64 16.05.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

51 65 23.05.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення  
виконано 

52 66 27.05.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік зі 

змінами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

53 68 27.05.2022 Про створення комісії  акт 

приймання-

передачі 

основних 

засобів 

54 69 01.06.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

55 70 01.06.2022 Про створення комісії акт 

приймання- 

передачі 

основних 

засобів 

56 72 07.06.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

57 74 09.06.2022 Про скликання пленарного засідання 

21-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

58 75 13.06.2022 Про призупинення аукціону з 

продажу об’єкта малої приватизації 

по вул. Семенівська, 86 

виконано 

59 77 16.06.2022 Про нагородження Почесною 

Грамотою міського голови  

до Дня медичного працівника 

виконано 

60 79 30.06.2022 Про нагородження до Дня зенітних 

ракетних військ 
виконано 

61 80 01.07.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

62 81 01.07.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм на 2022 рік зі 

змінами виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

виконано 

63 83 12.07.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 

64 84 12.07.2022 Про доповнення переліку та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для 

забезпечення потреб виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

виконано 

65 85 22.07.2022 Про організацію заходів з 

проведення позапланового огляду 

захисних споруд цивільного захисту 

акти оцінки 

об'єкта від 

27.07.2022 
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№ 

п/п 

Номер 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

66 86 01.08.2022 Про скликання пленарного засідання 

22-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

67 87 05.08.2022 Про нагородження до Дня 

Повітряних Сил України ЗСУ 
виконано 

68 88 05.08.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення 
виконано 

69 89 15.08.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

на 2022 рік 

виконано 

70 91 11.08.2022 Про створення конкурсної комісії 

для розміщення тимчасово вільних 

коштів бюджету Золотоніської 

міської територіальної громади  

шляхом придбання державних 

цінних паперів 

виконано 

71 92 15.08.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

72 93 22.08.2022 Про організацію заходів з 

проведення позапланового огляду 

захисних споруд цивільного захисту 

КНП „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” 

акти оцінки 

об'єкта від 

23.09.2022 

73 94 22.08.2022 Про затвердження плану заходів 

перебування учасників делегації 

Золотоніської громади в місті Явор, 

Республіка Польща 

виконано 

74 95 22.08.2022 Про доповнення переліку та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для 

забезпечення потреб виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

виконано 

75 96 25.08.2022 Про зміну включення та виключення 

вуличного освітлення  
виконано 

76 97 25.08.2022 Про створення комісії з огляду 

захисних споруд цивільного захисту 

та її роботу 

акти 

обстеження 

споруд від 

26.08.2022, 

23.09.2022 

77 99 05.09.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

78 100 09.09.2022 Про скликання пленарного засідання 

23-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

79 101 09.09.2022 Про відзначення 446-ї річниці з Дня 

заснування міста та 79-ї річниці 

визволення міста від фашистських 

загарбників 

виконано 

80 102 14.09.2022 Про нагородження з нагоди Дня 

рятівника 
виконано 

81 103 19.09.2022 Про зміну включення та виключення виконано 
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№ 

п/п 

Номер 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

вуличного освітлення 

82 104 19.09.2022 Про нагородження виконано 

83 105 29.09.2022 Про створення спільної комісії по 

прийманню-передачі 

транспортного  засобу 

акт 

приймання-

передачі 

основних 

засобів від 

28.10.2022 

84 106 29.09.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

на 2022 рік 

виконано 

85 107 29.09.2022 Про доповнення переліку та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для 

забезпечення потреб виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

виконано 

86 108 29.09.2022 Про встановлення тимчасових 

лімітів використання бензину для 

службового автотранспорту 

виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради у 2022 році 

виконано 

87 109 11.10.2022 Про перенесення планових 

призначень 
виконано 

88 110 12.10.2022 Про нагородження з нагоди Дня 

працівників харчової промисловості 
виконано 

89 111 12.10.2022 Про створення комісії по ліквідації 

КП,,Комунальник’’ 

акт 

приймання-

передачі 

основних 

засобів  

90 112 13.10.2022 Про оплату страхового платежу та 

відшкодування витрат Путинцю Г.О. 
виконано 

91 113 18.10.2022 Про скликання пленарного засідання 

24-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

92 114 24.10.2022 Про громадські роботи виконано 

93 115 27.10.2022 Про внесення змін до розпорядження 

міського голови  

від 29.09.2022 № 105 ,,Про створення 

спільної комісії  

по прийманню-передачі 

транспортного засобу’’ 

акт 

приймання-

передачі 

основних 

засобів від 

28.10.2022 

94 117 27.10.2022 Про проведення інвентаризації виконано 

95 118 31.10.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

на 2022 рік 

виконано 

96 119 01.11.2022 Про нагородження до Дня 

працівника соціальної сфери 
виконано 

97 120 04.11.2022 Про проведення громадських виконано 
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№ 

п/п 

Номер 

розпорядження 

Дата 

розпорядження 
Назва розпорядження 

Стан 

виконання 

слухань 

98 121 04.11.2022 Про нагородження до дня 

працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

виконано 

99 122 15.11.2022 Про скликання пленарного засідання 

25-ї сесії міської ради VІІІ скликання 
виконано 

100 123 16.11.2022 Про нагородження виконано 

101 126 30.11.2022 Про громадські роботи виконано 

102 127 05.12.2022 Про затвердження паспортів 

бюджетних програм виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

на 2022 рік 

виконано 

103 128 05.12.2022 Про нагородження виконано 

104 130 08.12.2022 Про затвердження заходів щодо 

відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС 

виконано 

105 131 08.12.2022 Про скликання другого пленарного 

засідання 25-ї сесії міської ради VІІІ 

скликання 

виконано 

106 132 12.12.2022 Про скликання третього пленарного 

засідання 25 сесії міської ради VІІІ 

скликання 

виконано 

107 135 26.12.2022 Про скликання четвертого 

пленарного засідання 25 сесії міської 

ради VІІІ скликання 

виконано 

108 136 28.12.2022 Про створення комісії по 

обстеженню КЗ „Золотоніська школа 

мистецтв” 

виконано 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 


