
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 28 квітня 2020 року № 187

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 Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Федорова 24 15 17



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького 
28 квітня 2020 року № 187

ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету міської ради, які знімаються з контролю

від  25  січня  2017  року  № 22  “Про  створення  комісії  з  безкоштовного
прийняття-передачі  до  комунальної  власності  територіальної  громади
 м. Кропивницького гуртожитків по вул. Генерала Родимцева, 96, 98-а”;

від 18 грудня  2018 року № 647 “Про організацію харчування учнів та
вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2019 рік”;

від  06  лютого  2019  року  №  66  “Про  тимчасову  організацію  руху
транспорту по вул. Миколи Левитського”;

від 12 березня 2019 року № 133 “Про основні заходи цивільного захисту
міста на 2019 рік”;

від  28  березня  2019  року  №  192  “Про  забезпечення  функціонування
системи військового обліку на території м. Кропивницького”;

від 23 квітня 2019 року № 248 “Про надання згоди на безоплатну передачу
приміщення”;

від 29 травня 2019 року № 306 “Про безоплатну передачу майна”;
від 29 травня 2019 року № 315 “Про надання щомісячної  матеріальної

допомоги дитині загиблого учасника операції Об'єднаних сил”;
від 29 травня 2019 року № 316 “Про надання щомісячної  матеріальної

допомоги  члену  сім'ї  загиблого  учасника  операції  Об'єднаних  сил  для
вирішення соціально-побутових питань”;

від 12 червня 2019 року № 339 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради
від  09  липня  2009  року  №  2385  “Про  згоду  на  прийняття  до  комунальної
власності  територіальної  громади  м.  Кіровограда  56-квартирного  житлового
будинку  з  вбудованими  приміщеннями  магазину  та  кафе  по
вул. Червонозорівській, 23-г”;

від  25  червня  2019  року  №  361  “Про  закупівлю  енергосервісу  та
затвердження  базових  рівнів  споживання  паливно-енергетичних  ресурсів  і
житлово-комунальних послуг”;

від 25 червня 2019 року № 363 “Про надання щомісячної  матеріальної
допомоги  члену  сім'ї  померлого  учасника  антитерористичної  операції  для
вирішення соціально-побутових питань”;

від  23 липня 2019 року № 416 “Про заходи щодо підготовки міського
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року”;

від  23  липня  2019  року  №  418  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від 13 серпня 2019 року № 450 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького  “Про надання згоди  на безоплатне прийняття до
комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Кропивницького
приватизованих квартир”;
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від 13 серпня 2019 року № 458 “Про проведення конкурсу з визначення

програм (проєктів, заходів), розроблених міськими громадськими об’єднаннями
соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка з бюджету міста Кропивницького у 2019 році”;

від 13 серпня 2019 року № 459 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення
міської  ради  від  11  грудня  2012  року  №  2107  “Про  затвердження  Порядку
залучення коштів замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста
Кіровограда”;

від 27 серпня 2019 року № 491 “Про затвердження фінансових планів”;
від  27 серпня  2019 року № 493  “Про організацію проведення  призову

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтні -
грудні 2019 року”;

від  27  серпня  2019  року  №  494  “Про  дозвіл  на  списання  медичного
обладнання”;

від 27 серпня 2019 року № 496 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  безоплатне  прийняття  до  комунальної
власності світлофорного об’єкта”;

від 27 серпня 2019 року № 505 “Про надання грошової допомоги з нагоди
Міжнародного дня людей похилого віку”;

від 27 серпня 2019 року № 506 “Про надання грошової допомоги з нагоди
Міжнародного дня глухих”;

від  11  вересня  2019  року  №  512  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу пожежних гідрантів”;

від 11 вересня 2019 року № 532 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги  члену  сім'ї  загиблого  учасника  операції  Об'єднаних  сил  для
вирішення соціально-побутових питань”;

від 11 вересня 2019 року № 534 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги дитині загиблого учасника операції Об'єднаних сил”;

від 24 вересня 2019 року № 572 “Про передачу закінченого будівництвом
об´єкта”;

від  09  жовтня   2019  року  №  574  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна”;

від 09 жовтня  2019 року № 578 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від  09  жовтня  2019  року  №  579  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від  09  жовтня   2019  року  № 583  “Про  початок  опалювального  сезону
2019/2020 року”;

від  22  жовтня   2019  року  №  596  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від 22 жовтня  2019 року № 601 “Про створення комісії з безкоштовного
прийняття-передачі  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м. Кропивницького    56-квартирного    житлового   будинку   з    вбудованими 
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приміщеннями    магазину   та  кафе   по    вул.  Червонозорівській  (Василя
Нікітіна), 23-г”;

від 22 жовтня  2019 року № 602 “Про надання згоди на передачу теплової
мережі до будівель”;

від 22 жовтня  2019 року № 605 “Про дозвіл на списання автомобіля”;
від 22 жовтня  2019 року № 619 “Про передачу закінченого будівництвом

об´єкта”;
від 12 листопада  2019 року № 621 “Про погодження проєкту рішення

Міської  ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 “Про затвердження
Програми  запобігання  надзвичайним  ситуаціям  та  ліквідації  їх  наслідків  на
2019-2021 роки”;

від 12 листопада  2019 року № 626 “Про погодження проєкту рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про безоплатне прийняття до комунальної
власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького  світлофорних
об’єктів”;

від  12  листопада   2019  року  №  627  “Про  призначення  управителів
багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому”;

від  12 листопада   2019  року  № 645 “Про надання  грошової  допомоги
ветеранам війни — визволителям міста”;

від 12 листопада  2019 року № 646 “Про надання грошової допомоги з
нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю”;

від 12 листопада  2019 року № 647 “Про надання грошової допомоги з
нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС”;

від  12  листопада   2019  року  №  648  “Про  надання  одноразової
матеріальної допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями
м. Кропивницького”;

від 12 листопада 2019 року № 649 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції”;

від 12 листопада  2019 року № 650 “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  12  листопада  2019  року  №  651  “Про  надання  грошової  допомоги
гр. О.Балагурі, А.Денисенко”;

від  12  листопада  2019  року  №  654  “Про  проведення  конкурсу  з
визначення програм (проєктів,  заходів),  розроблених міськими громадськими
об’єднаннями  соціальної  спрямованості,  для   виконання   (реалізації) яких
надається    фінансова    підтримка    з    бюджету   міста   Кропивницького
у 2020 році”;

від 12 листопада  2019 року № 666 “Про передачу мереж на баланс”;
від  12  листопада  2019 року  № 667 “Про погодження проєкту  рішення

Міської ради міста Кропивницького “Про надання повноваження на підписання
договору на господарське відання”;

від  12  листопада  2019 року  № 668 “Про погодження проєкту  рішення
Міської ради  міста   Кропивницького “Про безоплатну передачу водопровідних
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мереж  та  зовнішніх  мереж  каналізації  у  спільну  власність  територіальних
громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”;

від  26  листопада  2019 року  № 673 “Про погодження проєкту  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 26 листопада 2019 року № 679 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  члену  сім'ї  померлого  учасника  антитерористичної  операції  для
встановлення пам'ятника”;

від 26 листопада 2019 року № 680 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від 26 листопада  2019 року № 685 “Про погодження проєкту 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 2014-2019 рок”;

від 26 листопада  2019 року № 686 “Про використання коштів цільового
фонду”;

від  26  листопада  2019 року  № 698 “Про погодження проєкту  рішення
Міської  ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2285 “Про затвердження
Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки”;

від 26 листопада  2019 року № 699  “Про погодження проєкту рішення
Міської  ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми виконання
судових  рішень  про  стягнення  коштів  з  Виконавчого  комітету  Міської  ради
міста Кропивницького на 2019-2021 роки”;

від  10  грудня   2019  року  №  700  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради  міста  Кропивницького  “Про внесення  змін  до  рішення міської
ради від 31 січня 2019 року № 2280 “Про затвердження Програми реалізації
вимог Закону України “Про адміністративні послуги” на 2019-2020 роки”;

від  10  грудня  2019  року  №  702  “Про  закріплення  територій
обслуговування  за  закладами  загальної  середньої  освіти  та  інклюзивно-
ресурсними центрами міста на 2020/2021 навчальний рік”;

від 10 грудня 2019 року № 721 “Про вибуття дітей із сім’ї патронатного
вихователя”;

від 10 грудня 2019 року № 727  “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги  члену  сім'ї  загиблого  учасника  антитерористичної  операції  для
вирішення соціально-побутових питань”;

від 10 грудня 2019 року № 728 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги дитині загиблого учасника антитерористичної операції”;

від 10 грудня 2019 року № 729 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”; 
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від  10 грудня  2019 року № 731  “Про припинення виплати  щомісячної

матеріальної  допомоги  члену  сім'ї  загиблого  учасника  антитерористичної
операції для вирішення соціально-побутових питань”;

від 16 грудня 2019 року № 733 “Про схвалення проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік”;

від  16  грудня   2019  року  №  734  “Про  надання  грошової  допомоги
гр. О.Гниляк”;

від  16  грудня   2019  року  №  735  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги на поховання Почесних громадян міста В.Панченка, В.Яриніча”;

від 16 грудня 2019 року № 737 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від 14 січня  2020 року №2 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291 “Про затвердження Програми
протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки”;

від 14 січня 2020 року № 8 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних засобів
регулювання дорожнім рухом вулицями  м. Кропивницького”;

від  14  січня   2020  року  № 9   “Про  передачу  на  баланс  влаштованих
зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому”;

від  14  січня   2020  року № 10  “Про передачу  на  баланс  влаштованого
світлофорного   об'єкта  за  адресою:  вул. Вокзальна, зупинка громадського
транспорту  “Відділ  поліції  ГУ  НП  в  Кіровоградській  області”  місто
Кропивницький”; 

від  14  січня  2020  року  № 11  “Про  створення  комісії  з  інвентаризації,
візуального  обстеження  технічного  стану  пам'ятників,  пам'ятних,
інформаційних знаків та дощок на території міста Кропивницького”;

від 28 січня  2020 року № 25 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького  від  19  березня  2019  року  №  2430  “Про  затвердження
Положення про  відділ  з  питань праці  Міської  ради міста  Кропивницького  у
новій редакції”

Начальник загального відділу Олена БРЮМ


