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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «06» червня 2012 року                                                  № 439 
 

 
 
 

Про зняття з контролю окремих 
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 окремі 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 
«06» червня 2012 року 
№ 439 

           

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

які знімаються з контролю 
 

від 10 березня 2006 року № 267 “Про відкриття класів з заочною 
формою навчання для неповнолітніх ув’язнених у Кіровоградському СІЗО”; 

 

від 25 жовтня 2006 року № 1287 «Про стан розвитку освіти міста та 
основні показники роботи закладів»; 

 

від 24 грудня 2010 року № 1120 «Про відкриття класів із заочною 
формою навчання для неповнолітніх, які перебувають в комунальній 
установі «Притулок для дітей «Надія» служби у справах дітей 
Кіровоградської обласної державної адміністрації»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 939 «Про оформлення права власності на  
½ ч. будинку по вул.Павлова, 50»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 1005 «Про дозвіл на списання 
автотранспортних засобів»; 
 

від 11 жовтня 2011 року №1040 «Про демонтаж самовільно розміщених 
рекламних засобів на опорах по вул. Карла Маркса»; 
 

від 08 листопада 2011 року № 1132 «Про демонтаж самовільно 
встановлених виносних рекламних щитів»; 
 

від 08 листопада 2011 року № 1133 «Про демонтаж самовільно 
встановлених рекламних щитів»; 
 

від 14 листопада 2011 року № 1136 «Про  затвердження кошторисних 
розрахунків на ремонт власних будинків (квартир) інвалідів Великої 
Вітчизняної війни»; 
 

від 29 листопада 2011 року № 1139 «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1188 «Про дозвіл на списання 
автотранспортних засобів»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1203 «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 24 лютого               
2011 року № 212»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1204 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року № 577»; 
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від 14 грудня 2011 року № 1219 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про передачу до комунальної власності 
територіальної громади м.Олександрії Кіровоградської області»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1223 «Про передплату періодичних видань 
на перше півріччя 2012 року»; 
 

від 27 грудня 2011 року № 1225 «Про схвалення проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про міський бюджет на 2012 рік»; 
 

від 27 грудня 2011 року № 1226 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської  міської  ради „Про затвердження  Програми по  реалізації  у 
м. Кіровограді Національного плану дій щодо реалізації  Конвенції ООН про 
права дитини на 2012 рік»; 
 

від 27 грудня 2011 року № 1242 «Про надання дозволу на передачу 
автомобіля»; 
 

від 27 грудня 2011 року № 1269 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її  
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»; 
 

від 13 січня 2012 року № 1 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання 
на 2012 рік"; 
 

від 13 січня 2012 року № 2 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення відзначення визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в м.Кіровограді на 
2012 рік"; 
 

від 13 січня 2012 року № 3 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування та працівників виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради на 2012 рік"; 
 

від 13 січня 2012 року № 4 «Про розгляд протесту прокурора 
м.Кіровограда від  22 грудня 2011 року № 2-9413 вих-11 на рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 29 листопада              
2011 року № 1168»; 
 

від 13 січня 2012 року № 5 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми зайнятості 
населення м.Кіровограда на 2012-2014 роки»; 
 

від 13 січня 2012 року № 14 «Про продовження терміну перебування 
малолітньої дитини у дитячому будинку»; 
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від 13 січня 2012 року № 16 «Про дозвіл на списання автотранспортних 

засобів»; 
 

від 13 січня 2012 року № 35 «Про утримання вулиць та доріг міста 
Кіровограда в осінньо-зимовий період 2011/2012 року»; 

 

від 13 січня 2012 року № 36 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Комплексної програми 
діяльності Кіровоградської міської дружини на 2012 рік"; 
 

від 13 січня 2012 року № 37 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
комп`ютеризації виконавчих органів Кіровоградської міської ради на              
2012 рік"; 
 

від 24 січня 2012 року № 45 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  "Про затвердження міської Програми 
соціально-правового захисту дітей та профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 52 «Про втрату статусу»; 
 

від 24 січня 2012 року № 53 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми економічної 
підтримки засобів масової інформації міста Кіровограда на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 54 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
культури і туризму в м.Кіровограді на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 55 «Про надання дозволу на розміщення 
постійно діючої виставки-ярмарку»; 
 

від 24 січня 2012 року № 61 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми реалізації вимог 
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на 
2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 62 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м.Кіровограді на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 63 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 64 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 67 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 
Кіровограда на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 68 «Про надання грошової допомоги»; 
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від 24 січня 2012 року № 69 «Про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав»; 
 

від 24 січня 2012 року № 72 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про дозвіл на списання основних засобів  
ЦМК КП "Кіровограделектротранс"; 
 

від 24 січня 2012 року № 73 «Про надання в безоплатне користування 
приміщення по вул.50 років Жовтня, 14»; 
 

від 24 січня 2012 року № 74 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2012 рік"; 
 

від 24 січня 2012 року № 75 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті 
Кіровограді на 2012 рік»; 
 

від 24 січня 2012 року № 76 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від  14 вересня 2011 року № 763 "Про припинення юридичної 
особи комунального підприємства "Кіровоградське водопровідно-
каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради" в результаті 
реорганізації"; 
 

від 24 січня 2012 року № 77 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про згоду на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м.Кіровограда житлового будинку № 39 по 
вул.Кузнецова»; 
 

від 24 січня 2012 року № 78 «Про затвердження акта прийняття-
передачі житлового будинку по вул.Космонавта Попова, 16/17»; 
 

від 24 січня 2012 року № 91 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми соціальної  
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 
2012 рік»; 
 

від 09 лютого 2012 року № 93 «Про нагородження відзнаками             
Крапіви В.П., Полозова С.А.»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 95 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про передачу світлодіодних іграшок та 
світлодіодних мотивів"; 
 

від 14 лютого 2012 року № 98 «Про відрахування                           
Дерев`янко (Макодзеби) С.В. з числа вихованців дитячого будинку сімейного 
типу Дерев`янків»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 99 «Про припинення функціонування 
прийомної сім`ї Сємєнікових»; 
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від 14 лютого 2012 року № 105 «Про влаштування неповнолітніх 

дітей»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 114 «Про тимчасове влаштування 
малолітніх дітей»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 115 «Про влаштування малолітньої 
дитини»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 116 «Про тимчасове влаштування 
малолітньої дитини»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 117 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 119 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін і доповнень до Положення 
про управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 219»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 122 «Про погодження зупинки та схеми 
руху внутрішньообласного маршруту»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 123 «Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень комунальному підприємству "Теплоенергетик"; 
 

від 14 лютого 2012 року № 124 «Про дозвіл на списання туалету 
надвірного»; 

 

від 14 лютого 2012 року № 125 «Про дозвіл на списання 
автотранспортних засобів»; 
 

від 05 березня 2012 року № 153 «Про негайне відібрання дітей»; 
 

від 05 березня 2012 року № 154 «Про влаштування неповнолітньої 
дитини»; 
 

від 05 березня 2012 року № 155 «Про продовження терміну 
перебування малолітньої дитини в дитячому будинку»; 
 

від 05 березня 2012 року № 156 «Про продовження терміну 
перебування малолітніх дітей у дитячому будинку»; 
 

від 05 березня 2012 року № 161 «Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "За заслуги"; 
 

від 05 березня 2012 року № 162 «Про розгляд протесту в.о. прокурора 
м.Кіровограда від 9 лютого 2012 року № 2-1193 вих-12 на постанову 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради від 1 листопада 2011 року № 993/11-ак»; 
 

від 05 березня 2012 року № 164 «Про прийняття квартир до 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда»; 

 

від 05 березня 2012 року № 165 «Про зняття приватизованого житла з 
балансу КРЕПу № 3»; 
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від 05 березня 2012 року № 171 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про надання згоди на передачу Дошки пошани 
з балансу КП "Міськреклама" на баланс КП "Управління будинками 
Кіровоградської міської ради"; 

 

від 5 березня 2012 року № 172 «Про надання дозволу на передачу 
трактора»; 

 

від 05 березня 2012 року № 173 «Про дозвіл на списання друкуючого 
пристрою»; 

 

від 05 березня 2012 року № 174 «Про оформлення права власності на  
1/3 частину будинку по вул.Чигиринській, 14 за територіальною громадою 
м.Кіровограда, в особі Кіровоградської міської ради»; 
 

від 05 березня 2012 року № 177 «Про надання в безоплатне 
користування приміщення по просп.Комуністичному, 1-б»; 
 

від 05 березня 2012 року № 178 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про продаж 1/3 частини будинку по 
вул.Чигиринській, 14»; 
 

від 05 березня 2012 року № 181 «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 05 березня 2012 року № 184 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28 квітня 2011 року № 473" 
 
 
 
 
 
Начальник загального відділу                                                         О.Брюм 
 


