
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 09 січня 2020 року Миколаїв № 1-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 2019 році:  

 

1. Розпорядження голови обласної ради від 07 лютого 2019 року № 7-рк 

"Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування виконавчого апарату обласної ради покладених на них завдань 

та обов'язків за 2018 рік". 

 

Підстава: документи про результати щорічної оцінки долучено до особових 

справ працівників виконавчого апарату обласної ради. 

 

2. Розпорядження голови обласної ради: 

від 05 квітня 2019 року № 25-рк "Про направлення Завєзєної С.П. на 

навчання"; 

від 16 квітня 2019 року № 29-рк "Про направлення Здоровик О.М. на 

навчання для підвищення кваліфікації"; 

від 30 жовтня 2019 року № 84-рк "Про направлення на тренінг 

працівників виконавчого апарату обласної ради". 

 

Підстава: за результатами навчання та підвищення кваліфікації посадові особи 

виконавчого апарату отримали відповідні сертифікати. 

 

3. Розпорядження голови обласної ради від 17 травня 2019 року № 34-рк 

"Про забезпечення виконання рішення суду". 

 

Підстава: розпорядженням голови обласної ради від 23 травня 2020 року           

№ 37-рк визнано таким, що втратило чинність. 

 



2 

 

4. Розпорядження голови обласної ради від 23 травня 2020 року № 37-рк 

"Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 17 травня     

2019 року № 34-рк "Про забезпечення виконання рішення суду". 

  

Підстава: як таке, що виконане; витяг із системи дистанційного обслуговування 

клієнтів Державної казначейської служби України від 27 травня 2019 року.  

 

5. Розпорядження голови обласної ради від 02 серпня 2019 року № 41-ркт  

"Про проведення стажування Корженко А.В. у виконавчому апараті обласної 

ради". 

 

Підстава: розпорядження голови обласної ради від 09 серпня 2019 року № 75-рк 

"Про призначення Корженко А.В.". 

 

6. Розпорядження голови обласної ради від 09 серпня 2019 року № 75-рк 

"Про призначення Корженко А.В.". 

 

Підстава: Корженко А.В. приступила до роботи, оформлено відповідні 

фінансово-облікові та особові документи, внесено відповідний запис до 

трудової книжки. 

 

7. Розпорядження голови обласної ради: 

 від 11 січня 2019 року № 1-р "Про затвердження паспортів бюджетних 

програм Миколаївської обласної ради на 2019 рік"; 

від 20 грудня 2019 року № 301-р "Про внесення змін до паспорта 

бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2019 рік";  

від 26 грудня 2019 року № 306-р "Про внесення змін до паспорта 

бюджетної програми Миколаївської обласної ради на 2019 рік". 

 

Підстава: як такі, що виконані. 

 

8. Розпорядження голови обласної ради: 

від 25 липня 2019 року № 143-р "Про затвердження висновку про вартість 

нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст 

Миколаївської області, яке підлягає передачі в оренду"; 

від 29 листопада 2019 року № 249-р "Про затвердження висновку про 

вартість нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

міст Миколаївської області, яке підлягає передачі в оренду". 

 

Підстава: враховано в  розрахунках розміру орендної плати за оренду 

відповідного майна. 
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9. Розпорядження голови обласної ради: 

від 26 липня 2019 року № 144-р "Про надання дозволу на укладення 

договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ міст Миколаївської області"; 

 від 29 листопада 2019 року № 250-р "Про надання дозволу на укладення 

договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ міст Миколаївської області". 

 

Підстава: відповідальним структурним підрозділом виконавчого апарату 

обласної ради забезпечено організацію та проведення відповідних заходів із 

вивчення попиту на об'єкти оренди; розпорядження голови обласної ради від   

14 серпня 2019 року № 157-р та від 20 грудня 2019 року 297-р "Про результати 

вивчення попиту на об'єкт оренди".  

 

10. Розпорядження голови обласної ради: 

від 14 серпня 2019 року № 157-р "Про результати вивчення попиту на 

об'єкт оренди "; 

від 20 грудня 2019 року 297-р "Про результати вивчення попиту на об'єкт 

оренди ".  

 

Підстава: укладено відповідні договори оренди нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ міст Миколаївської області. 

 

11. Розпорядження голови обласної ради від 23 грудня 2019 року № 302-р 

"Про стан організації у Миколаївській обласній раді роботи з документами, що 

містять службову інформацію".  

 

Підстава: головою обласної ради затверджено акт про результати перевірки. 

 

12. Розпорядження голови обласної ради: 

від 07 лютого 2019 року № 1-ра "Про перенесення робочих днів у        

2019 році"; 

від 07 лютого 2019 року № 2-ра "Про заходи щодо виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне 

використання державних коштів у 2019 році"; 

від 02 грудня 2019 року № 7-ра "Про підготовку та проведення урочистих 

заходів з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування". 

 

Підстава: як такі, що виконані.  

  

 

 

Голова обласної ради                      Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 


