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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від “15” червня 2016 року                                                                             № 309 
 
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 виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради згідно з додатком. 
 
 
 
Міський голова                                                                                   А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колесник 24 43 58 



 Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«15» червня 2016 
№ 309 

 
Перелік 

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
які знімаються з контролю 

 
від 27 вересня 2013 року № 535 “Про затвердження Положення про 

порядок використання коштів міського бюджету, виділених на фінансування 
програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на                 
2013-2015 роки”;  
 

від 15 грудня 2014 року № 580 “Про організацію функціонального 
навчання населення з цивільного захисту міста у 2015 році”;  
 

від 14 січня 2015 року № 16 “Про організацію харчування учнів та 
вихованців навчальних закладів м.Кіровограда на 2015 рік”;  
 

від 22 січня 2015 року № 48 “Про затвердження Порядку організації 
харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, на 2015 рік”;  
 

від 12 лютого 2015 року № 82 “Про затвердження мережі та штатної 
чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності 
міста на 2015 рік та перерозподіл бюджетних призначень”;  
 

від 02 березня 2015 року № 87 “Про виконання міського бюджету за 
2014 рік”;  
 

від 02 березня 2015 року № 111 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 22 січня 2015 року            
№ 48 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей, батьки яких є 
учасниками АТО, на 2015 рік”;  
 

від 05 березня 2015 року № 117 “Про підсумки роботи господарського 
комплексу м.Кіровограда за 2014 рік та виконання Програми економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік”;  
 

від 07 квітня 2015 року № 188 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 

від 07 травня 2015 року № 227 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 

від 02 червня 2015 року № 280 “Про організацію обліку дітей 
дошкільного віку у 2015 році”;  
 

від 02 червня 2015 року № 290 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м.Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
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від 02 червня 2015 року № 292 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 

від 16 червня 2015 року № 325 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м.Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
 

від 08 липня 2015 року № 365 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м.Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
 

від 11 серпня 2015 року № 403 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м.Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
 

від 10 вересня 2015 року № 500 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м.Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
 

від 10 вересня 2015 року № 503 “Про надання грошової допомоги 
громадянам, яким виповнилося 100 і більше років”;  

 

від 28 вересня 2015 року № 510 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м.Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
 

від 28 вересня 2015 року № 536 “Про затвердження актів прийняття-
передачі до комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда 
гуртожитків”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 543 “Про нагородження відзнакою 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради “За заслуги” ІІ ступеня 
Сташенка Ю.В.”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 544 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 545 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня сліпих”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 546 “Про надання грошової допомоги 
ветеранам війни - визволителям м.Кіровограда”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 547 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 548 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м. Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
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від 20 жовтня 2015 року № 549 “Про визначення величини 

опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді на 
одну особу за ІІІ квартал 2015 року”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 555 “Про підсумки оздоровлення та 
відпочинку дітей влітку 2015 року”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 557 “Про влаштування неповнолітньої 
дитини”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 564 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 
року № 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 565 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 
року № 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 566 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 
року № 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 
користування м. Кіровограда”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 567 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2009 року 
№ 1045 “Про погодження зупинок та схем приміських маршрутів”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 568 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартири № 2 
по проїзду Петровського, 8-а”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 570 “Про затвердження кошторисних 
розрахунків та дефектних актів на безоплатний капітальний ремонт власних 
житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 571 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 572 “Про затвердження акта прийняття-
передачі до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 
квартири № 34 по просп. Університетському, 29”; 
 

від 20 жовтня 2015 року № 573 “Про створення комісії з питання 
безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 575 “Про затвердження схеми розміщення 
зовнішньої реклами (рекламних засобів типу “сіті-лайт” та “billboard”) в 
центральній частині міста Кіровограда”;  
 

від 20 жовтня 2015 року № 583 “Про комплексну забудову території”;  
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від 20 жовтня 2015 року № 584 “Про надання дозволу на внесення змін 

до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та архітипів 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в                       
м. Кіровограді”;  
 

від 29 жовтня 2015 року № 600 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул. Шульгиних”;  
 

від 29 жовтня 2015 року № 601 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 

від 29 жовтня 2015 року № 606 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  
 

від 29 жовтня 2015 року № 609 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до Положення про 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 
року № 3392»; 
 

від 29 жовтня 2015 року № 610 “Про надання згоди на безоплатну 
передачу малоцінних необоротних матеріальних активів”;  
 

від 11 листопада 2015 року № 620 “Про безоплатну передачу 
закінчених будівництвом об'єктів”;  
 

від 13 листопада 2015 року № 624 “Про затвердження кошторисних 
розрахунків та дефектних актів на безоплатний капітальний ремонт власних 
житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу”;  
 

від 04 грудня 2015 року № 629 “Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги”;  
 

від 04 грудня 2015 року № 633 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 

від 04 грудня 2015 року № 634 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м. Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
 

від 04 грудня 2015 року № 642 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про звільнення від сплати державного мита»; 
 

від 18 грудня 2015 року № 647 “Про схвалення проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про міський бюджет на 2016 рік”;  
 

від 18 грудня 2015 року № 648 “Про надання грошової допомоги 
членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для 
встановлення пам'ятників”;  
 

від 18 грудня 2015 року № 649 “Про надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції в східних 
областях України та сім'ям загиблих, які є мешканцями м. Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань”;  
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від 18 грудня 2015 року № 650 “Про організацію проведення приписки 

громадян, 1999 року народження, до призовної дільниці Кіровоградського 
міського військового комісаріату”;  
 

від 18 грудня 2015 року № 659 “Про створення комісії з питання 
безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти”;  
 

від 26 січня 2016 року № 4 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми інформатизації та 
електронного самоврядування ″Електронне місто″ на 2016-2018 роки”;  
 

від 26 січня 2016 року № 5 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми з проведення 
робіт зі встановлення (зміни) меж м. Кіровограда на 2016 рік»; 
 

від 26 січня 2016 року № 6 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради „Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету на 2016 рік”;  
 

від 26 січня 2016 року № 7 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради „Про затвердження Програми з розвитку і 
управління персоналом в Кіровоградській міській раді на 2016 рік”;  
 

від 26 січня 2016 року № 8 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 
Кіровограда на 2016 рік”;  
 

від 26 січня 2016 року № 9 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 
та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”;  
 

від 26 січня 2016 року № 10 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про виділення коштів на відшкодування 
додаткових витрат для проведення поховання”;  
 

від 26 січня 2016 року № 11 “Про надання грошової допомоги 
громадянам, яким виповнилося більше 100 років”;  
 

від 26 січня 2016 року № 12 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”;  
 

від 26 січня 2016 року № 13 “Про основні заходи цивільного захисту 
міста на 2016 рік”;  
 

від 26 січня 2016 року № 15 “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 2016 рік»; 
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від 26 січня 2016 року № 24 “Про влаштування та переведення 

неповнолітніх дітей до комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"; 
 

від 26 січня 2016 року № 25 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про надання дозволу на прийняття видатків по 
новому будівництву по об’єкту «Будівництво навчального корпусу                  
ЗОШ № 15 по вул. Казанській, 13 у м.Кіровограді»; 
 

від 26 січня 2016 року № 28 “Про передачу інтерактивних комплексів”;  
 

від 26 січня 2016 року № 30 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про надання у 2016 році пільг щодо сплати 
державного мита за видачу певних видів документів»; 
 

від 26 січня 2016 року № 31 “Про визначення величини 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді на 
одну особу за ІV квартал 2015 року”;  
 

від 26 січня 2016 року № 36 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2016 рік”;  

 

від 26 січня 2016 року № 38 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті 
Кіровограді на 2016 рік»; 

 

від 26 січня 2016 року № 39 “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-учасників АТО»; 

 

від 26 січня 2016 року № 40 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  

 

від 26 січня 2016 року № 41 “Про створення комісії з питання 
безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти”;  

 

від 26 січня 2016 року № 59 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми реалізації вимог 
Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки»; 
 

від 09 лютого 2016 року № 60 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми соціальної 
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 
2016 рік"; 
 

від 09 лютого 2016 року № 61 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми розвитку освіти 
м. Кіровограда на 2016-2020 роки”;  
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від 09 лютого 2016 року № 63 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення на 2016 рік"; 
 

від 09 лютого 2016 року № 64 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав”;  
 

від 09 лютого 2016 року № 66 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про встановлення акцизного податку в частині 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів»; 
 

від 09 лютого 2016 року № 68 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 
господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 
2018 роки"; 
 

від 09 лютого 2016 року № 70 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми розвитку 
культури і туризму в м. Кіровограді на 2016 рік»; 
 

від 09 лютого 2016 року № 71 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
на 2016 рік"; 
 

від 09 лютого 2016 року № 74 “Про затвердження складу ініціативної 
групи з підготовки та проведення установчих зборів інститутів 
громадянського суспільства для формування громадської ради”;  
 

від 09 лютого 2016 року № 75 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішень Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921»; 
 

від 09 лютого 2016 року № 76 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік»; 
 

від 09 лютого 2016 року № 77 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми економічної 
підтримки засобів масової інформації міста Кіровограда на 2016 рік»; 
 

від 09 лютого 2016 року № 79 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  
 

від 09 лютого 2016 року № 85 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3951 “Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 
основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки”;  
 

від 09 лютого 2016 року № 86 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 «Про 
встановлення ставок єдиного податку»; 
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від 09 лютого 2016 року № 97 “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 09 лютого 2016 року № 98 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2016 рік»; 
 

від 09 лютого 2016 року № 99 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми медико-
соціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік»; 
 

від 22 лютого 2016 року № 107 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми підтримання 
постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда на 2016 рік”;  
 

від 22 лютого 2016 року № 108 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради „Про забезпечення виконання повноважень 
виконавчими органами міської ради у сферах державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців, реєстрації місця проживання особи”;  
 

від 22 лютого 2016 року № 109 “Про надання грошової допомоги гр. 
Сірінчук М. М.”;  
 

від 22 лютого 2016 року № 111 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради ”Про встановлення податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки”;  
 

від 22 лютого 2016 року № 114 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми розвитку 
житлово – комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2016 рік”;  
 

від 22 лютого 2016 року № 123 “Про створення робочої групи з 
прийняття - передачі картотек з питань реєстрації фізичних осіб”;  
 

від 22 лютого 2016 року № 124 “Про створення робочої групи з 
прийняття - передачі картотек Державної міграційної служби з питань 
реєстрації фізичних осіб”;  
 

від 22 лютого 2016 року № 125 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3944 «Про 
встановлення транспортного податку»; 
 

від 22 лютого 2016 року № 126 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2013 року № 2402 «Про затвердження 
Положення про управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської 
міської ради»; 
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від 22 лютого 2016 року № 127 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про затвердження Порядку розрахунку 
компенсаційних виплат за рахунок коштів державного або міського бюджетів 
підприємствам електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда за 
перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний 
проїзд»; 
 

від 22 лютого 2016 року № 128 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28 квітня 2011 року № 473”; 
 

від 10 березня 2016 року № 134 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда майна 
обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос»; 
 

від 10 березня 2016 року № 135 “Про передачу мікроавтобуса-D”;  
 

від 10 березня 2016 року № 137 “Про передачу паливно-мастильних 
матеріалів”;  
 

від 10 березня 2016 року № 138 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про передачу паливно-мастильних 
матеріалів”;  
 

від 10 березня 2016 року № 139 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми розвитку малого 
і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 -2020 роки”;  
 

від 10 березня 2016 року № 143 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  
 

від 10 березня 2016 року № 146 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі військовослужбовцям, інвалідам війни 1 групи-
учасникам АТО”;  
 

від 10 березня 2016 року № 147 “Про проведення весняного місячника з 
благоустрою м. Кіровограда”;  
 

від 22 березня 2016 року № 166 “Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги” ІІ ступеня”;  
 

від 22 березня 2016 року № 167 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про виділення коштів на відшкодування 
додаткових витрат для проведення поховання”;  
 

від 22 березня 2016 року № 168 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про електронну петицію, адресовану 
Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету”;  
 

від 22 березня 2016 року № 172 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження нової редакції Тимчасового 
положення про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території міста Кіровограда”;  
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від 22 березня 2016 року № 173 “Про створення комісії з питання 

безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда квартир, придбаних за державні кошти”;  
 

від 22 березня 2016 року № 174 “Про припинення теплопостачання”;  
 

від 22 березня 2016 року № 177 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про безоплатну передачу завершених 
будівництвом водопровідних мереж у спільну власність територіальних 
громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”;  
 

від 22 березня 2016 року № 178 “Про затвердження акта приймання-
передачі квартири”;  
 

від 22 березня 2016 року № 192 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Комплексної програми 
діяльності Кіровоградської міської дружини на 2016 рік”;  
 

від 22 березня 2016 року № 193 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про створення комунального підприємства 
«Електротранс» Кіровоградської міської ради», затвердження Статуту та 
передачу матеріальних цінностей”  
 
 
 
Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                                     О.Брюм 
 
 
 


