
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 09 липня 2019 року        № 389 

 

 

 

 

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 09 липня 2019 року № 389 

 

ПЕРЕЛІК  

рішень виконавчого комітету міської ради, які знімаються з контролю 

 

від 25 вересня 2017 року № 446 “Про надання дозволу на проведення 

благоустрою прилеглих територій до ПАТ “Ельворті”; 

від 12 грудня 2017 року № 578 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про розроблення детальних планів 

територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у     

м. Кропивницькому”; 

від 27 лютого 2018 року № 92 “Про виконання міського бюджету за 

2017 рік та заходи на 2018 рік”; 

від 13 березня 2018 року № 113 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;  

від 05 травня 2018 року № 217 “Про надання грошової допомоги до    

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

від 12 червня 2018 року № 276 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 10 липня 2018 року № 339 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста”; 

від 14 серпня 2018 року № 395 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста”; 

від 14 серпня 2018 року № 396 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста”; 

від 25 вересня 2018 року № 465 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про реорганізацію виконавчого органу 

та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня     

2014 року № 3263”; 

від 25 вересня 2018 року № 467 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 28 листопада 2018 року № 569 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 09 жовтня 2018 року № 518 “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу нежитлового приміщення”; 

від 13 листопада 2018 року № 539 “Про організацію проведення 

приписки громадян України, 2002 року народження, до призовної дільниці у 

січні - березні 2019 року”; 

від 13 листопада 2018 року № 540 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування шкіл”; 

від 13 листопада 2018 року № 541 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування шкіл”; 
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від 13 листопада 2018 року № 542 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування шкіл”; 

від 13 листопада 2018 року № 546 “Про створення комісії з питання 

безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького квартири № 640 по                                     

просп. Університетському, 21”; 

від 13 листопада 2018 року № 550 “Про виведення зі структури тарифів 

на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій послуги з вивезення побутових відходів”; 

від 28 листопада 2018 року № 566 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Порядку виявлення 

безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста 

Кропивницького”; 

від 28 листопада 2018 року № 567 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС”; 

від 28 листопада 2018 року № 569 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 28 листопада 2018 року № 580 “Про затвердження Порядку 

оформлення документів щодо застосування фінансових санкцій за 

порушення законодавства про охорону культурної спадщини”; 

від 28 листопада 2018 року № 588 “Про продовження терміну 

перебування дітей в сім’ї патронатного вихователя”; 

від 18 грудня 2018 року № 591 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми 

територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки”; 

від 18 грудня 2018 року № 592 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій     

частині А0680”; 

від 18 грудня 2018 року № 593 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій    

частині А1840”; 

від 18 грудня 2018 року № 594 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про порядок використання коштів на 

охорону об’єктів культурної спадщини”; 

від 18 грудня 2018 року № 595 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки”; 

від 18 грудня 2018 року № 600 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 18 грудня 2018 року № 638 “Про уповноваження посадових осіб”; 

від 18 грудня  2018 року № 639 “Про погодження проекту рішення 

Міської       ради міста     Кропивницького     “Про затвердження    Програми  
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фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019-2021 роки”; 

від 18 грудня 2018 року № 640 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки”; 

від 18 грудня 2018 року № 644 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених 

місцях на 2019-2020 роки”; 

від 18 грудня 2018 року № 648 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги члену сім'ї померлого учасника АТО для вирішення соціально-

побутових питань”; 

від 08 січня 2019 року № 2 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження міської Програми протидії 

поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на                    

2019-2021 роки”; 

від 08 січня 2019 року № 3 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                              

м. Кропивницького на 2019 рік”; 

від 08 січня 2019 року № 5 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України “Про адмінстративні послуги”на 2019-2021 роки”; 

від 08 січня 2019 року № 6 “Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження 

мережі автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда”; 

від 08 січня 2019 року № 10 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 “Про затвердження 

Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки”; 

від 08 січня 2019 року № 11 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 08 січня 2019 року № 13 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження переліку гуртожитків 

державної та приватної форм власності, які попадають під дію Закону 

України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків”; 

від 08 січня 2019 року № 16 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про найменування вулиць і провулка у 

садовому товаристві “50 років Жовтня”; 
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від 22 січня 2019 року № 37 “Про закріплення територій 

обслуговування за закладами загальної середньої освіти та інклюзивно-

ресурсними центрами міста на 2019/2020 навчальний рік”; 

від 22 січня 2019 року № 38 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради   від  

21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки”; 

від 22 січня 2019 року № 39 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про передачу у власність спортивного та 

дитячих майданчиків”; 

від 22 січня 2019 року № 40 “Про дозвіл на списання медичного 

обладнання”; 

від 22 січня 2019 року № 44 “Про передачу на баланс закінчених 

будівництвом світлофорних об'єктів в м. Кропивницькому”; 

від 22 січня 2019 року № 53 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про звільнення від сплати державного мита”; 

від 22 січня 2019 року № 62 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2019-2021 роки”; 

від 22 січня 2019 року № 63 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2021 роки”; 

від 22 січня 2019 року № 64 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від 

27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження Програми розвитку культури і 

туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; 

від 22 січня 2019 року № 65 “Про погодження проекту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 –2021роки”; 

від 12 лютого 2019 року № 67 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна”; 

від 12 лютого 2019 року № 68 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату”; 

від 12 лютого 2019 року № 70 “Про надання грошової допомоги з 

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

від 12 лютого 2019 року № 72 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                              

м. Кропивницького”; 
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від 12 лютого 2019 року № 74 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня” 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство”; 

від 12 лютого 2019 року № 75 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 

від 12 лютого 2019 року № 76 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу паливно-мастильних 

матеріалів”; 

від 12 лютого 2019 року № 77 “Про безоплатну передачу майна”; 

від 12 лютого 2019 року № 78 “Про організацію навчання населення з 

цивільного захисту міста у 2019 році”; 

від 14 лютого 2019 року № 100 “Про створення комісії з питань 

прийняття обладнання та меблів”; 

від 26 лютого 2019 року № 101 “Про організацію харчування 

вихованців комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради 

міста Кропивницького” на 2019 рік”; 

від 26 лютого 2019 року № 102 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження напрямів діяльності 

та заходів, що будуть виконуватись виконавчими органами місцевого 

самоврядування та комунальними підприємствами міської ради в сфері 

пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки”; 

від 26 лютого 2019 року № 107 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, 

які є мешканцями м. Кропивницького”; 

від 26 лютого 2019 року № 108 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про надання у 2019 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів документів”; 

від 26 лютого 2019 року № 110 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

від 26 лютого 2019 року № 111 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центральна міська лікарня м. Кіровограда” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 

від 26 лютого 2019 року № 112 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення Кіровоградської 

дитячої міської лікарні шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”; 

від 26 лютого 2019 року № 113 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про припинення комунального закладу  
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“Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 

від 26 лютого 2019 року № 120 “Про затвердження детальних планів 

територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у    

м. Кропивницькому”; 

від 26 лютого 2019 року № 130 “Про вибуття дітей із сім’ї 

патронатного вихователя”; 

від 12 березня 2019 року № 134 “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу автомобіля”; 

від 12 березня 2019 року № 135 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків в 

Республіці Афганістан”; 

від 12 березня 2019 року № 136 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 12 березня 2019 року № 137 “Про надання грошової допомоги        

гр. Савченко Л.П.”; 

від 12 березня 2019 року № 161 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 “Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 - 2021 рок”; 

від 28 березня 2019 року № 163 “Про затвердження переліку маршрутів 

регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 2019 рік”; 

від 28 березня 2019 року № 164 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО- 

ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” у новій редакції”; 

від 28 березня 2019 року № 182 “Про проведення місячника з 

озеленення, прибирання та благоустрою території міста Кропивницького”; 

від 12 березня 2019 року № 183 “Про закінчення опалювального сезону 

2018/2019 року”; 

від 28 березня 2019 року № 191 “Про розмір кошторисної заробітної 

плати, який у 2019 році враховується при визначенні вартості будівництва”; 

від 11 квітня 2019 року № 195 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про безоплатну передачу завершених 

будівництвом зовнішніх водопроводів у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”; 

від 11 квітня 2019 року № 198 “Про затвердження Тимчасового 

положення про забезпечення здійснення контролю у сфері благоустрою та 

виконання заходів з відновлення об’єктів благоустрою”; 
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від 11 квітня 2019 року № 200 “Про затвердження коефіцієнта 

співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних”; 

від 11 квітня 2019 року № 201 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю I та 

II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами”; 

від 11 квітня 2019 року № 204 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста  Кропивницького “Про  внесення змін до  рішення міської  

ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження Плану дій сталого 

Енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року”; 

від 11 квітня 2019 року № 207 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги члену сім'ї загиблого учасника операції Об'єднаних сил для 

встановлення пам'ятника”; 

від 11 квітня 2019 року № 208 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                    

м. Кропивницького”; 

від 11 квітня 2019 року № 209 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих/померлих, військовополонених та зниклих 

безвісти учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил для 

вирішення соціально-побутових питань”; 

від 11 квітня 2019 року № 210 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям загиблих/померлих, військовополонених та зниклих безвісти 

учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил”; 

від 11 квітня 2019 року № 216 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми 

відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста 

Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки”; 

від 11 квітня 2019 року № 224 “Про затвердження висновку управління 

з питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Ульянцевої Вікторії Сергіївни, 18.06.2005 року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України”; 

від 11 квітня 2019 року № 233 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження передавального 

акта”; 

від 23 квітня 2019 року № 234 “Про визначення одержувачів 

бюджетних коштів”; 

від 23 квітня 2019 року № 235 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 “Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій редакції)”; 
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від 23 квітня 2019 року № 237 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору за об’єктом – дитяча міська поліклініка № 1”; 

від 23 квітня 2019 року № 238 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору”; 

від 23 квітня 2019 року № 241 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                     

м. Кропивницького”; 

від 23 квітня 2019 року № 242 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дитині загиблого учасника антитерористичної операції”; 

від 23 квітня 2019 року № 244 “Про надання грошової допомоги до    

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

від 23 квітня 2019 року № 245 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації”; 

від 23 квітня 2019 року № 249 “Про використання коштів цільового 

фонду”; 

від 23 квітня 2019 року № 268 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми боротьби з 

амброзією полинолистою на території міста Кропивницького                          

на 2019-2023 роки” 

 

 

 

Начальник загального відділу       О.БРЮМ 
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