
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 14 вересня 2018 року        № 380 

 

м.Кропивницький 

 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради  

 

Керуючись Конституцією України, ст. 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні , відповідно до розпорядження міського голови    

від 19 січня 2001 року № 11 “Про затвердження порядків здійснення 

контролю за виконанням документів”, у зв’язку із закінченням термінів дії та 

виконанням окремих рішень виконавчого комітету міської ради Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради згідно      

з додатком. 

 

 

 

Секретар міської ради        А.Табалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова 24 15 17 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

14 вересня 2018  № 380 

 

Перелік 

рішень виконавчого комітету міської ради, які знімаються з контролю 

 

 від 28 лютого 2017 року № 98 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 28 березня 2017 року № 161 “Про основні заходи цивільного         

захисту міста на 2017 рік”;  

від 11 квітня 2017 року № 203 “Про організацію відкритого конкурсу 

на кращу пропозицію пам'ятного знака/композиції на честь Героїв Майдану в 

місті Кропивницькому”; 

від 25 квітня 2017 року № 213 “Про надання грошової допомоги до    

72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”; 

від 25 квітня 2017 року № 214 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 23 травня 2017 року № 265 “Про надання матеріальної допомоги на 

виготовлення пам'ятника”; 

від 23 травня 2017 року № 266 “Про погодження проекту рішення        

Кіровоградської міської ради “Про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по 

зору”; 

від 23 травня 2017 року № 267 “Про надання грошової допомоги 

громадянам, яким виповнилося більше 100 років”; 

від 10 липня 2017 року № 332 “Про погодження проекту рішення        

Кіровоградської міської ради “Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації”; 

від 15 серпня 2017 року № 373 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про найменування провулків”; 

від 15 серпня 2017 року № 374 “Про передачу проектно - кошторисної 

документації”; 

від 12 вересня 2017 року № 410 “Про передачу книг”; 

від 12 грудня 2017 року № 567 “Про організацію проведення приписки 

громадян України, 2001 року народження, до призовних дільниць у січні-

березні 2018 року”; 

від 12 грудня 2017 року № 568 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми              

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки”; 

від 12 грудня 2017 року № 576 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми             

паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста                   

Кропивницького на 2018-2020 роки”; 
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від 12 грудня 2017 року № 598 “Про перерозподіл видатків по відділу 

культури і туризму Кіровоградської міської ради на 2017 рік”; 

від 28 грудня 2017 року № 612 “Про створення комісії з передачі         

майна”; 

від 28 грудня 2017 року № 613 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 “Про 

затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування 

“Електронне місто” на 2016-2018 роки”; 

від 28 грудня 2017 року № 623 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2020 роки”; 

від 28 грудня 2017 року № 624 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

“Молодь” на 2018 – 2020 роки”; 

від 28 грудня 2017 року № 625 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018 – 2020 роки”; 

від 28 грудня 2017 року № 626 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки”; 

від 28 грудня 2017 року № 631 “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                              

м. Кропивницького”; 

від 28 грудня 2017 року № 632 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 3163 “Про 

затвердження схем організації дорожнього руху вулицями міста 

Кіровограда”; 

від 28 грудня 2017 року № 633 “Про організацію та проведення 

конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових 

відходів у м. Кропивницькому”; 

від 28 грудня 2017 року № 634 “Про передачу на баланс влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому”; 

від 09 січня 2018 року № 1 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету 

міста Кропивницького на 2018 рік”; 

від 09 січня 2018 року № 2 “Про встановлення довічного пансіону 

Свідерській О.М.”; 

від 09 січня 2018 року № 3 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині А1840”; 
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від 09 січня 2018 року № 16 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2018 рік”; 

від 23 січня 2018 року № 18 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями               

м. Кропивницького”; 

від 23 січня 2018 року № 19 “Про надання грошової допомоги 

громадянам, яким виповнилося 100 і більше років”; 

від 23 січня 2018 року № 43 “Про надання дозволу фізичній особі-

підприємцю КОНОВАЛЕНКО О.А. на встановлення дощок для оголошень на 

стінах житлових будинків м. Кропивницького”; 

від 23 січня 2018 року № 48 “Про затвердження коефіцієнта 

співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних на міських 

автобусних маршрутах загального користування міста Кропивницького на 

2018 рік”; 

від 13 лютого 2018 року № 49 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями               

м. Кропивницького”; 

від 13 лютого 2018 року № 50 “Про надання грошової допомоги             

з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав”; 

від 13 лютого 2018 року № 51 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                               

м. Кропивницького на 2018 рік”; 

від 13 лютого 2018 року № 53 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 “Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки”; 

від 13 лютого 2018 року № 55 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про безоплатну передачу майна”; 

від 13 лютого 2018 року № 56 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 853 “Про 

затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на 

організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) 

населення міста Кропивницького”; 

від 13 лютого 2018 року № 59 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про безоплатну передачу завершеного 

будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”; 

від 13 лютого 2018 року № 60 “Про дозвіл на ліквідацію об’єкта 

незавершеного будівництва (проектно-вишукувальні роботи)”; 
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від 13 лютого 2018 року № 61 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 “Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення м. Кропивницького на 2016 – 2018 роки”; 

від 13 лютого 2018 року № 62 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про виконання Програми управління 

комунальним майном на 2017 рік”; 

від 13 лютого 2018 року № 63 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу будівлі харчоблоку пологового будинку № 1”; 

від 13 лютого 2018 року № 65 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про найменування вулиць і провулків”; 

від 13 лютого 2018 року № 68 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми зайнятості 

населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки”; 

від 13 лютого 2018 року № 69 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу                   

м. Кропивницького на 2018 - 2020 роки”; 

від 13 лютого 2018 року № 70 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 “Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у       

м. Кіровограді на 2016-2020 роки”; 

від 13 лютого 2018 року № 71 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про надання у 2018 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів документів”; 

від 13 лютого 2018 року № 91 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на    

2018-2019 роки”; 

від 27 лютого 2018 року № 93 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 27 лютого 2018 року № 102 “Про встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва”; 

від 05 березня 2018 року № 108 “Про організацію роботи щодо 

переоформлення відстрочок військовозобов'язаним”; 

від 13 березня 2018 року № 110 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про уповноваження управління 

охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони 

здоров’я міста Кропивницького”; 
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від 13 березня 2018 року № 111 “Про надання пільги з орендної плати”; 

від 13 березня 2018 року № 112 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про найменування скверу”; 

від 13 березня 2018 року № 116 “Про проведення місячника з 

озеленення, прибирання та благоустрою території міста Кропивницького”; 

від 13 березня 2018 року № 120 “Про дозвіл на списання автомобілів”; 

від 13 березня 2018 року № 121 “Про дозвіл на списання медичного 

обладнання”; 

від 13 березня 2018 року № 122 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про надання згоди на участь Міської 

ради міста Кропивницького у проекті Європейського Інвестиційного Банку 

“Безпека дорожнього руху в містах України”; 

від 13 березня 2018 року № 124 “Про встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва”; 

від 27 березня 2018 року № 143 “Про закріплення територій 

обслуговування за закладами загальної середньої освіти міста”; 

від 27 березня 2018 року № 145 “Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

травні 2018 року”; 

від 27 березня 2018 року № 146 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату”; 

від 27 березня 2018 року № 150 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 27 березня 2018 року № 151 “Про закінчення опалювального сезону 

2017/2018 року”; 

від 27 березня 2018 року № 152 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                              

м. Кропивницького”; 

від 27 березня 2018 року № 165 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 “Про 

затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних 

органів на 2017-2018 роки”; 

від 10 квітня 2018 року № 167 “Про затвердження переліку маршрутів 

регулярних спеціальних рейсів до садово – городніх товариств на 2018 рік”; 

від 10 квітня 2018 року № 169 “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу автомобіля”; 

від 10 квітня 2018 року № 170 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу автомобілів”; 
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від 10 квітня 2018 року №171 “Про надання матеріальної допомоги 

членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для 

встановлення пам'ятників”; 

від 10 квітня 2018 року №174 “Про затвердження плану діяльності 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік”; 

від 23 квітня 2018 року № 190 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680”; 

від 23 квітня 2018 року № 191 “Про передачу комп’ютерного 

обладнання”; 

від 23 квітня 2018 року № 192 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 “Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України “Про 

адміністративні послуги” на 2016-2018 роки”; 

від 23 квітня 2018 року №193 “Про надання грошової допомоги у 

зв'язку з 32-ми роковинами Чорнобильської трагедії”; 

від 23 квітня 2018 року № 201 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центр первинної медико - санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 

від 23 квітня 2018 року № 202 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 

від 23 квітня 2018 року № 203 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центр первинної медико - санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 

від 08 травня 2018 року № 219 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 830 “Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки”; 

від 08 травня 2018 року № 221 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій”; 

від 08 травня 2018 року № 222 “Про організацію відпочинку дітей 

влітку 2018 року”; 

від 08 травня 2018 року № 224 “Про перерозподіл видатків по 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького на 2018 рік”; 

від 08 травня 2018 року № 229 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 
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від 11 травня 2018 року № 241 “Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада         

2012 року № 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів 

загального користування м. Кіровограда”; 

від 22 травня 2018 року № 270 “Про нагородження з нагоди Дня 

журналіста”. 

 

 

 

Начальник загального відділу  

Міської ради міста Кропивницького     О.Брюм 

 

 


