
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 12 » березня 2013 року                                                  №  121 
 

 
 
 

Про зняття з контролю рішень  
виконавчого комітету 
Кіровоградської 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 Кіровоградської міської ради виконком 
Кіровоградської міської ради 

 
 

В И Р І Ш И В : 
 
 
            Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради згідно з додатком. 

 
 
 
 

         Міський голова                                                               О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Колесник 24 43 58 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 
 до рішення  виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
« 12 »  березня 2013 року 
№ 121 

           

П Е Р Е Л І К  
рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 

які знімаються з контролю 
 

від 27 січня 2009 року № 102 «Про затвердження акта прийняття-
передачі гуртожитку по вул.Кільцевій, 7»; 

 

від 27 березня 2012 року № 210 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 270 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 04 травня 2012 року № 355 «Про нагородження Скорохода В.С.»; 
 

від 17 травня 2012 року № 397 «Про розгляд регуляторного акта - 
проекту рішення Кіровоградської міської ради "Про управління майном, що є 
у власності територіальної громади м.Кіровограда"; 

 

від 17 травня 2012 року № 401 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 20 червня 2012 року № 489 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 725 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги  малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 17 вересня 2012 року № 758 «Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 870 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 08 листопада 2012 року № 916 «Про внесення змін в додаток до 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 
2012 року № 829 "Про оформлення права власності"; 

 

від 08 листопада 2012 року № 941 «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 27 листопада 2012 року № 961 «Про надання грошової допомоги 
ветеранам війни – визволителям м.Кіровограда»; 
 

від 27 листопада 2012 року № 967 «Про затвердження акта прийняття-
передачі житлового будинку по вул.Кузнецова, 39»; 

 

від 27 листопада 2012 року № 968 «Про прийняття квартири до 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда»; 

 

від 27 листопада 2012 року № 969 «Про прийняття квартир до 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда»; 
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від 27 листопада 2012 року № 971 «Про утворення комісії по передачі 

до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
інвалідів війни, які перебувають у черзі на отримання житла»; 

 

від 29 листопада 2012 року № 998 «Про затвердження акта приймання-
передачі до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 
квартир для інвалідів війни, які перебувають у черзі на отримання житла»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1010 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження міської Програми 
соціально-правового захисту дітей та профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі на 2013 рік»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1020 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2013 рік»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1021 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми підтримання 
постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда на 2013 рік»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1023 «Про надання повноважень щодо 
підписання акта прийняття-передачі основних засобів парку культури і 
відпочинку "Ковалівський"; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1032 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Комплексної програми 
діяльності Кіровоградської міської дружини на 2013 рік"; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1033 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1034 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 
Кіровограда на 2013 рік»; 

 

від 26 грудня 2012 року № 1075 «Про продовження терміну 
перебування неповнолітньої дитини у дитячому будинку»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1076 «Про затвердження  акта про списання 
кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1077 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
культури і туризму в м.Кіровограді на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1079 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті 
Кіровограді на 2013 рік»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1080 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми розвитку 
житлово – комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2013 рік»; 
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від 26 грудня 2012 року № 1081 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради „Про визначення послуги з вивезення 
побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на здійснення якої 
виборюється на конкурсних засадах”; 

 

від 26 грудня 2012 року № 1082 «Про внесення доповнення до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від  25 вересня 2012 року 
№ 779 «Про зміну нумерації кімнат гуртожитку по вул. Київській, 35»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1083 «Про визначення виконавця послуг з 
централізованого опалення»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1084 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  "Про затвердження Програми з розвитку і 
управління персоналом в Кіровоградській міській раді на 2013-2015 роки"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1085 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1086 «Про нагородження Балана М.М.»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1087 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми інформатизації 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1088 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання 
на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1089 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми економічної 
підтримки засобів масової інформації міста Кіровограда на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1090 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми реалізації вимог 
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на 
2013-2015 роки"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1091 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1092 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м.Кіровограді на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1093 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми соціальної 
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кіровограда на 
2013 рік"; 
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від 26 грудня 2012 року № 1094 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про затвердження міської Програми 
відпочинку та оздоровлення дітей на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1095 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження програми "Молодь 
Кіровограда" на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1096 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Міської цільової соціальної 
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1097 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Міської програми 
підтримки сімей на 2013 рік"; 

 

від 26 грудня 2012 року № 1099 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення на 2013 рік"; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1100 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
міського пасажирського транспорту та зв`язку у м.Кіровограді на 2013 рік»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1131 «Про дозвіл на списання робота»; 
 

від 26 грудня 2012 року № 1132 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської   міської   ради “Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2013 рік” 
 
 
 
 

Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                         О.Брюм 
 


