
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

від “23” березня 2015 року                                                                 № 131 

 

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. 

 

Секретар міської ради                                                                      І.Марковський 

 

 

 

 

 

Колесник 24 43 58 



 Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

«23» березня 2015 
№ 131 

 

ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 

які знімаються з контролю 
 

від 17 травня 2012 року № 384 «Про утворення прийомної сім`ї Кожанової 
Людмили Олександрівни та влаштування до неї на виховання та спільне 
проживання малолітньої дитини»; 
 

від 25 вересня 2012 року № 777 «Про внесення змін до рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 22 червня 2009 року № 803 "Про 
затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну 
систему каналізації м.Кіровограда»; 
 

від 14 травня 2013 року № 247 “Про перспективний план заходів щодо 
удосконалення галузі охорони здоров`я м.Кіровограда”; 

 

від 22 жовтня 2013 року № 566 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”; 
 

від 10 грудня 2013 року № 663 “Про затвердження базової мережі закладів 
культури м.Кіровограда на 2014 рік”; 
 

від 10 грудня 2013 року № 671 “Про організацію функціонального 
навчання населення з цивільного захисту міста у 2014 році”; 
 

від 10 грудня 2013 року № 674 “Про організацію харчування учнів та 
вихованців навчальних закладів м.Кіровограда на 2014 рік”; 
 

від 24 грудня 2013 року № 721 “Про основні заходи цивільного захисту 
міста на 2014 рік”; 
 

від 24 грудня 2013 року № 755 “Про затвердження кошторисних 
розрахунків на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 
квартир осіб, що мають право на таку пільгу”; 
 

від 18 лютого 2014 року № 55 “Про преміювання викладачів шкіл 
естетичного виховання”; 
 

від 19 березня 2014 року № 109 “Про виконання міського бюджету за 
2013 рік”; 
 

від 08 квітня 2014 року № 167 “Про дозвіл на списання основних засобів”; 
 

від 08 квітня 2014 року № 175 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”; 
 

від 27 травня 2014 року № 243 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”; 
 

від 22 липня 2014 року № 319 “Про надання грошової допомоги 
громадянам міста, яким виповнилось 100 і більше років”; 

 

  від 22 липня 2014 року № 320 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”; 
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від 12 серпня 2014 року № 360 “Про виконання міського бюджету за 

перше півріччя 2014 року”; 
 

від 26 серпня 2014 року № 400 “Про надання пільги по орендній платі 
за використання підвального приміщення по вул. Космонавта Попова, 9-б”; 
 

від 03 жовтня 2014 року № 463 “Про затвердження Порядку надання 
одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам 
антитерористичної операції та сім'ям загиблих, які є мешканцями 
м.Кіровограда”; 
 

від 03 жовтня 2014 року № 474 “Про роботу міського пасажирського 
транспорту”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 475 “Про переведення малолітньої дитини”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 476 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 
50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 
телефонами”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 477 “Про роботу міського пасажирського 
транспорту”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 478 “Про організацію проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді                
2014 році”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 482 “Про надання пільги по орендній 
платі”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 483 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 484 “Про створення комісії з питань 
безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 485 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про звільнення від сплати державного мита”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 491 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про визначення мінімальної вартості місячної 
оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 493 “Про визначення величини 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді на 
одну особу за ІІІ квартал 2014 року”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 494 “Про затвердження плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2015 рік”; 
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від 21 жовтня 2014 року № 504 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про виділення коштів на відшкодування 
витрат для проведення поховання та поминального обіду”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 505 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди 70-річчя визволення України від фашистських загарбників”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 511 “Про передачу комп'ютерної техніки”; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 514 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про найменування вулиць та внесення 
доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 25 листопада 2003 
року № 581 «Про затвердження уточнених назв і перекладу українською 
мовою проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда»; 
 

від 21 жовтня 2014 року № 515 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про перейменування вулиці Ленінградської»; 
 

від 13 листопада 2014 року № 519 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня сліпих”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 521 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 522 “Про передплату періодичних 
видань на перше півріччя 2015 року”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 523 “Про передачу паливно-мастильних 
матеріалів”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 524 “Про передачу матеріальних 
цінностей”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 542 “Про підсумки роботи 
господарського комплексу м.Кіровограда за 9 місяців 2014 року та хід 
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 
на 2014 рік”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 543 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про встановлення на 2015 рік пільг щодо 
земельного податку”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 544 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про встановлення на 2015 рік пільг щодо 
земельного податку комунальним підприємствам”; 
 

від 13 листопада 2014 року № 545 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Концепції запровадження 
системи енергетичного менеджменту м.Кіровограда”; 
 

від 28 листопада 2014 року № 562 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2755 “Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2014 рік”; 
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від 28 листопада 2014 року № 563 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 120 “Про затвердження нової редакції 
Положення про комісію по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам 
м.Кіровограда”; 
 

від 28 листопада 2014 року № 564 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 121 “Про затвердження нового складу 
комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда”; 
 

від 28 листопада 2014 року № 565 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2014 року № 3014 “Про звільнення на 50 % від 
оплати за користування житлово-комунальними послугами інвалідів                  
1 і 2 груп по зору”; 
 

від 28 листопада 2014 року № 567 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 569 “Про переведення неповнолітньої 
дитини”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 571 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2204 “Про затвердження Програми 
інформатизації виконавчих органів Кіровоградської міської ради на                
2013-2015 роки”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 573 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 575 “Про передачу закінченого 
будівництвом об'єкта”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 576 “Про погодження вартості разового 
проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 
користування м.Кіровограда”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 578 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м.Кіровограді на 2015 рік”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 581 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Положення про конкурсний 
відбір суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна”; 
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від 15 грудня 2014 року № 582 “Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 585 “Про погодження виїзду групи дітей до 
Італії”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 586 “Про дозвіл на списання 
кардіокомплексу”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 587 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатну передачу 
зовнішніх мереж водопроводу і каналізації житлового будинку по                     
вул. Короленка, 62 з комунальної власності територіальної громади 
м.Кіровограда”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 589 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про найменування вулиць та внесення 
доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 25 листопада               
2003 року № 581 “Про затвердження уточнених назв і перекладу українською 
мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків 
м.Кіровограда”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 590 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про перейменування вулиць Калініна, Кірова, 
Червоногвардійської”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 591 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про перейменування вулиці П'ятирічки 3-ї”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 598 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2764 “Про затвердження міської 
Програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на                  
2014 рік”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 609 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2200 “Про затвердження Програми 
розвитку малого і середнього підприємництва у м.Кіровограді на                        
2013-2015 роки”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 614 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 05 червня 2012 року № 1708 “Про затвердження Міської 
Програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб 
на 2012-2016 роки”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 615 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2754 “Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда 
на 2014 рік”; 
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від 15 грудня 2014 року № 616 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2753 “Про затвердження Програми 
медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств 
населення м.Кіровограда на 2014 рік”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 617 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18 травня 2010 року № 3565 “Про затвердження Міської 
програми “Діти м.Кіровограда на 2010-2014 роки”; 
 

від 15 грудня 2014 року № 618 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 “Про затвердження 
Програми “місцевих стимулів” для працівників охорони здоров'я 
м.Кіровограда на 2013-2017 роки”; 
 

від 19 грудня 2014 року № 629 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 631 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 
Кіровограда на 2015 рік”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 632 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого та сьомого 
скликань на 2015 рік”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 633 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Комплексної програми 
діяльності Кіровоградської міської дружини на 2015 рік”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 634 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 2015 рік”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 635 “Про визначення величини 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді на 
одну особу за ІV квартал 2014 року ”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 638 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до Статуту Кіровоградської 
музичної школи № 1 імені Г.Г.Нейгауза”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 643 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті 
Кіровограді на 2015 рік”; 
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від 25 грудня 2014 року № 644 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2015 рік”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 645 “Про створення комісії з питань 
безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м.Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 648 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Міської програми 
соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2015 рік”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 655 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2205 “Про затвердження Програми з 
розвитку і управління персоналом в Кіровоградській міській раді на               
2013-2015 роки”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 656 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету на 2015 рік”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 658 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
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                 
2014-2015 роки”; 
 

від 25 грудня 2014 року № 663 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення на 2015 рік” 
 
 
Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                                  О.Брюм 
 


