
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 26 лютого 2019 року      № 105 

 

 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради  

 

Керуючись Конституцією України, статтею 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. 

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любов Федорова 24 15 17 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

від 26 лютого 2019 року № 105 

 

Перелік 

рішень виконавчого комітету міської ради, які знімаються з контролю 

 

від 14 березня 2017 року № 137 “Про відрахування дітей з дитячого 

будинку сімейного типу Горяєвих та переведення дитячого будинку 

сімейного типу у статус прийомної сім’ї”; 

від 13 червня 2017 року № 304 “Про погодження створення Центру 

надання соціальних послуг “Прозорий офіс”; 

від 20 листопада 2017 року № 553 “Про розміщення 

аудіоретрансляторів (гучномовців) на опорах в м. Кропивницькому            

ТОВ “ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО”; 

від 12 грудня 2017 року № 584 “Про організацію відкритого конкурсу 

на кращу пропозицію оновлення громадського простору площі Героїв 

Майдану з меморіалізацією подій Революції Гідності, встановлення 

пам'ятного знака/композиції на честь Героїв Майдану в місті 
Кропивницькому”; 

від 09 січня 2018 року № 4 “Про користування приміщенням по         

вул. Шульгиних, 4 на пільгових умовах”; 

від 09 січня 2018 року № 15 “Про погодження проекту рішення Міської 
ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2018 рік”; 

від 27 лютого 2018 року № 96 “Про утворення прийомної сім’ї 
Протасових та влаштування до неї на виховання та спільне проживання 

малолітніх дітей”; 

від 13 березня 2018 року № 109 “Про звіт спостережної комісії 
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницкого за 2017 рік”; 

від 13 березня 2018 року № 114 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми 

економічної підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького на 
2018 рік”; 

від 13 березня 2018 року № 115 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” та затвердження Статуту закладу в новій редакції”; 

від 13 березня 2018 року № 118 “Про основні заходи цивільного 

захисту міста на 2018 рік”; 

від 13 березня 2018 року № 119 “Про передачу матеріалів з міського 

матеріального резерву”; 
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від 23 квітня 2018 року №194 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 22 травня 2018 року № 254 “Про надання щомісячної матеріальної 
допомоги дітям загиблих (померлих), військовополонених та зниклих 

безвісти учасників АТО”; 

від 22 травня 2018 року № 255 “Про надання щомісячної матеріальної 
допомоги членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих 

безвісти учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань”; 

від 12 червня 2018 року № 277 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 26 червня 2018 року № 322 “Про заходи щодо підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року”; 

від 10 липня 2018 року № 336 “Про передачу на баланс влаштованої 
зупинки громадського транспорту “Хлібозавод” по вул. Великій Пермській за 
напрямком до центру міста Кропивницького”; 

від 10 липня 2018 року № 338 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 24 липня 2018 року № 364 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 24 липня 2018 року № 355 “Про утворення спеціалізованих служб 

цивільного захисту міста”; 

від 24 липня 2018 року № 357 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 
А1840”; 

від 24 липня 2018 року № 360 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 
ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1560 “Про 

затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 
інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки”; 

від 24 липня 2018 року № 362 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР”; 

від 14 серпня 2018 року № 381 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Кропивницького”; 

від 14 серпня 2018 року № 384 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження передавального акта 
та перейменування загальноосвітньої школи”; 

від 14 серпня 2018 року № 385 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому 

на 2017-2020 роки”; 
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від 14 серпня 2018 року № 388 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА “СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО та затвердження його Статуту”; 

від 14 серпня 2018 року № 391 “Про надання грошової допомоги 

громадянам міста з нагоди 100-річного ювілею”; 

від 14 серпня 2018 року № 392 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 14 серпня 2018 року № 393 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня глухих”; 

від 14 серпня 2018 року № 394 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня людей похилого віку”; 

від 14 серпня 2018 року № 408 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 
ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 “Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на        
2018-2020 роки”; 

від 28 серпня 2018 року № 413 “Про затвердження мережі та переліку 

платних послуг комунального закладу “Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького”; 

від 28 серпня 2018 року № 414 “Про перерозподіл видатків по 

управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького на         
2018 рік”; 

від 28 серпня 2018 року № 416 “Про влаштування дітей в сім'ю 

патронатного вихователя”; 

від 28 серпня 2018 року № 417 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1226 “Про 

звільнення від сплати державного мита”; 

від 28 серпня 2018 року № 421 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня партизанської слави”; 

від 28 серпня 2018 року № 422 “Про надання грошової допомоги 

членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час 
виконання військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня 

захисника України”; 

від 28 серпня 2018 року № 423 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями              

м. Кропивницького”; 

від 28 серпня 2018 року № 430 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Статуту 

комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького” Міської ради міста 
Кропивницького”; 
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від 28 серпня 2018 року № 431 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Статуту 

комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради міста 
Кропивницького”; 

від 28 серпня 2018 року № 432 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Статуту 

комунального некомерційного підприємства “Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини” Міської ради міста Кропивницького”; 

від 11 вересня 2018 року № 436 “Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у 

жовтні - грудні 2018 року”; 

від 11 вересня 2018 року № 437 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 11 вересня 2018 року № 438 “Про передачу книги “Таємниці 
Байгорода”; 

від 11 вересня 2018 року № 439 “Про безкоштовну передачу легкового 

автомобіля марки RENAULT”; 

від 11 вересня 2018 року № 440 “Про підсумки міського огляду-

конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому”; 

від 11 вересня 2018 року № 441 “Про нагородження з нагоди Дня 

міста”; 

від 11 вересня 2018 року № 448 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Порядку повернення 

орендованих цілісних майнових комплексів комунальних підприємств 

територіальної громади міста Кропивницького після припинення або 

розірвання договору оренди”; 

від 25 вересня 2018 року № 463 “Про дозвіл на списання автомобілів”; 

від 25 вересня 2018 року № 466 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня ветерана”; 

від 25 вересня 2018 року № 470 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                                     

м. Кропивницького”; 

від 09 жовтня 2018 року № 488 “Про затвердження мережі закладів 

освіти міста Кропивницького на 2018/2019 навчальний рік”; 

від 09 жовтня 2018 року № 491 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 “Про затвердження 

Програми реалізації вимог Закону України “Про адміністративні послуги” на 
2016-2018 роки”; 

від 09 жовтня 2018 року № 495 “Про початок опалювального сезону 

2018/2019 року”; 
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від 09 жовтня 2018 року № 496 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна”; 

від 09 жовтня 2018 року № 497 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями               

м. Кропивницького”; 

від 09 жовтня 2018 року № 498 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 09 жовтня 2018 року № 499 “Про дозвіл на списання ксерокса”; 

від 09 жовтня 2018 року № 514 “Про перерозподіл видатків по 

управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на         
2018 рік”; 

від 09 жовтня 2018 року № 515 “Про видачу ордера на видалення 

зелених насаджень”; 

від 09 жовтня 2018 року № 535 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про створення комунальних установ 

“Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської ради міста Кропивницького, 

“Інклюзивно-ресурсний центр № 2” Міської ради міста Кропивницького, 

“Інклюзивно-ресурсний центр № 3” Міської ради міста Кропивницького”; 

від 13 листопада 2018 року № 538 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 
А0680”; 

від 13 листопада 2018 року № 551 “Про надання матеріальної допомоги 

на виготовлення пам'ятника”; 

від 13 листопада 2018 року № 552 “Про надання матеріальної допомоги 

членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для 

встановлення пам'ятників”; 

від 13 листопада 2018 року № 553 “Про надання щомісячної 
матеріальної допомоги дитині загиблого учасника АТО”; 

від 13 листопада 2018 року № 554 “Про надання щомісячної 
матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для вирішення 

соціально-побутових питань”; 

від 13 листопада 2018 року № 555 “Про надання одноразової 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є 
мешканцями м. Кропивницького” 

від 13 листопада 2018 року №556 “Про надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 13 листопада 2018 року №557 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю”; 

від 28 листопада 2018 року № 568 “Про надання одноразової 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є 
мешканцями м. Кропивницького”; 

від 28 листопада 2018 року № 570 “Про затвердження плану діяльності 
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік”; 
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від 28 листопада 2018 року № 579 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 
ради від 29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження Програми створення 

та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки”; 

від 28 листопада 2018 року № 581 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 
ради від 28 квітня 2011 року № 473”; 

від 28 листопада 2018 року № 582 “Про використання коштів цільового 

фонду”; 

від 18 грудня 2018 року № 590 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна”; 

від 18 грудня 2018 року № 597 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 “Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на    
2017 – 2020 роки”; 

від 18 грудня 2018 року № 598 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішень Міської 
ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 

1408”; 

від 18 грудня 2018 року № 599 “Про надання щомісячної матеріальної 
допомоги дитині загиблого учасника АТО”; 

від 18 грудня 2018 року № 602 “Про надання грошової допомоги 

ветеранам війни - визволителям міста”; 

від 18 грудня 2018 року № 603 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС”; 

від 18 грудня 2018 року № 604 “Про надання щомісячної матеріальної 
допомоги дитині померлого учасника АТО”; 

від 18 грудня 2018 року № 605 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями                

м. Кропивницького”; 

від 18 грудня 2018 року № 606 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3271 “Про надання 

згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК “Хліб України”; 

від 18 грудня 2018 року № 607 “Про безкоштовну передачу основних 

засобів”; 

від 18 грудня 2018 року № 608 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення дитячої міської 
поліклініки № 1 шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 
некомерційне підприємство”; 
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від 18 грудня 2018 року № 609 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу  

“Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 

від 18 грудня 2018 року № 642 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення у 2019 році окремих 

категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка 
зараховується до бюджету міста Кропивницького” 

 

 

 

Начальник загального відділу  

Міської ради міста Кропивницького     О.БРЮМ 

 


