
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 27 грудня 2018 року Миколаїв № 273-р 

 

 

Про зняття з контролю розпоряджень  

голови обласної ради 

 

 

 Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", на підставі документів про виконання 

розпоряджень голови обласної ради, враховуючи, що частина розпорядчих 

документів втратила чинність: 

 

 Зняти з контролю як такі, що виконані або втратили чинність у 2018 році:  

 

1. Розпорядження голови обласної ради від 31 жовтня 2017 року № 63-ркт 

«Про організацію практики». 

 

Підстава: як таке, що виконане. 

 

2. Розпорядження голови обласної ради від 26 липня 2018 року № 41-ркт 

«Про службове розслідування стосовно Кротова А.». 

 

Підстава: за результатами роботи комісії складено у встановленому 

чинним законодавством порядку акт службового розслідування. 

 

3. Розпорядження голови обласної ради від 10 вересня 2018 року              

№ 58-ркт «Про результати службового розслідування стосовно Кротова А». 

 

Підстава: Кротова А. ознайомлено з результатами службового 

розслідування під підпис, інформацію направлено контролюючому відповідно 

до чинного законодавства органу. 

 

4. Розпорядження голови обласної ради від 30 листопада 2018 року          

№ 72-рк «Про звільнення Дмитренка А.А.». 

  

Підстава: як таке, що виконане.  
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5. Розпорядження голови обласної ради від 12 січня 2018 року № 6-р 

«Про організацію роботи з підготовки та проведення звітів постійних комісій 

обласної ради». 

 

Підстава: як таке, що виконане. 

 

6. Розпорядження голови обласної ради: 

 від 16 січня 2018 року № 7-р «Про затвердження паспорту бюджетної 

програми Миколаївської обласної ради на 2018 рік»; 

від 25 квітня 2018 року № 64-р «Про внесення змін до паспорта 

бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2018 рік»;  

від 25 липня 2018 року № 131-р «Про внесення змін до паспорта 

бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2018 рік»;  

від 22 грудня 2018 року № 264-р «Про паспорти бюджетних програм 

Миколаївської обласної ради на 2018 рік».  

 

Підстава: як такі, що виконані. 

 

7. Розпорядження голови обласної ради від 12 липня 2018 року № 128-р 

«Про гербову печатку Миколаївської обласної ради». 

 

Підстава: 20 липня 2018 року непридатну до використання гербову 

печатку Миколаївської обласної ради знищено у встановленому чинним 

законодавством порядку; 23 липня 2018 року  уведено в дію гербову печатку 

Миколаївської обласної ради. 

 

8. Розпорядження голови обласної ради від 02 листопада 2018 року          

№ 219-р «Про внесення зміни до Положення про експертну комісію 

Миколаївської обласної ради».  

 

Підстава: як таке, що виконане.  

 

9. Розпорядження голови обласної ради від 02 листопада 2018 року          

№ 220-рк «Про деякі питання організації діловодства та архівного зберігання 

документів у виконавчому апараті Миколаївської обласної ради». 

 

Підстава: внесено зміни до посадової інструкції заступника начальника 

загального відділу виконавчого апарату обласної ради Здоровик О. - 

відповідальної особи за архів та збереження архівних справ у Миколаївській 

обласній раді.  
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10. Розпорядження голови обласної ради від 22 листопада 2018 року         

№ 238-р «Про підготовку та проведення урочистих заходів з нагоди 

відзначення Дня місцевого самоврядування».  

 

Підстава: як таке, що виконане. 

 

11. Розпорядження голови обласної ради від 13 квітня 2017 року № 73-р 

«Про списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області».  

 

Підстава: як таке, що виконане (внесено зміни до облікових відомостей 

основних засобів). 

 

12.  Розпорядження голови обласної ради від 27 грудня 2018 року             

№ 270-р «Про здійснення перевірки стану обліку, зберігання і використання в 

обласній раді бланків, печаток та штампів». 

 

Підстава: за результатами перевірки затверджено відповідні акти. 

 

13. Розпорядження голови обласної ради: 

від 01 серпня 2017 року № 145-р «Про створення робочої групи з 

вивчення ситуації щодо незаконної діяльності на території публічного 

акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»; 

від 10 серпня 2017 року № 154-р «Про створення робочої групи з 

вивчення ситуації щодо стану передачі цілісного майнового комплексу 

обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго»; 

від 20 жовтня 2017 року № 224-р «Про створення робочої групи з 

вивчення питання щодо проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах 

Очаківського району»; 

від 15 червня 2018 року № 99-р «Про створення робочої групи з вивчення 

ситуації, що склалася у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-

інтернаті № 3 Миколаївської обласної ради»; 

від 26 липня 2018 року № 132-р «Про створення робочої групи з 

перевірки окремих питань діяльності Миколаївської обласної комунальної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи»; 

від 14 серпня 2018 року № 137-р «Про створення робочої групи з 

підготовки проекту рішення обласної ради щодо надання високоспеціалізованої 

медичної допомоги хворим дітям Миколаївської області та за її межами»; 

від 28 серпня 2018 року № 154-р «Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної ради від 26 липня 2018 року № 132-р». 

 

Підстава: за результатами роботи робочих груп внесено пропозиції та 

надано відповідні доручення, рекомендації відповідальним органам виконавчої 

влади області. 
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14. Розпорядження голови обласної ради від 15 червня 2018 року № 100-р 

«Про створення робочої групи з вивчення питання щодо облаштування 

комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі 

даних». 

 

Підстава: 05 липня 2018 року прийнято рішення обласної ради № 28 «Про 

Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Прем'єр-міністра України, 

народних депутатів України, обраних від Миколаївської області, та  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, щодо недоцільності облаштування вузлів обліку 

природного газу засобами дистанційної передачі даних». 

 

15. Розпорядження голови обласної ради від 14 серпня 2018 року № 136-р 

«Про створення робочої групи з вивчення питання щодо екологічної ситуації, 

яка склалася у м. Нова Одеса та Новоодеському районі Миколаївської області». 

 

Підстава: рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології, 

охорони навколишнього природного середовища та використання природних 

ресурсів від 13 листопада 2018 року № 8 «Про результати діяльності робочої 

групи з вивчення питання щодо екологічної ситуації, яка склалася у м. Нова 

Одеса та Новоодеському районі Миколаївської області». 

 

16. Розпорядження голови обласної ради від 23 липня 2013 року № 1-ра 

«Про усунення порушень, виявлених за результатами ревізії фінансово-

господарської діяльності Миколаївської обласної ради». 

 

Підстава: розпорядження голови обласної ради від 27 грудня 2018 року   

№ 369-р "Про списання дебіторської заборгованості, строк позовної давності 

якої минув і яка є безнадійною". 

 

17. Розпорядження голови обласної ради від 12 січня 2018 року № 1-ра 

«Про перенесення робочих днів у 2018 році». 

 

Підстава: як таке, що виконане. 

 

 18. Розпорядження від 14 листопада 2018 року № 5-ра «Про затвердження 

комісії з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Миколаївської 

обласної ради та проведення щорічної інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей Миколаївської обласної ради». 

 

 Підстава: за результатами інвентаризації складено та затверджено 

відповідні облікові документи. 

  

Голова обласної ради                          В. МОСКАЛЕНКО 


