
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від «19 » березня 2014 року                                                                     № 110 
  

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 
«19» березня 2014 



№ 110 

 
П Е Р Е Л І К  

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
які знімаються з контролю 

 
 від 15 березня 2011 року № 246 «Про розширення проїзної частини 
вул.Карла Маркса, біля готелю «Київ»; 
 
 від 27 грудня 2011 року № 1245 «Про внесення змін до складу 
орендованого майна цілісного майнового комплексу»; 
 
 від 27 листопада 2012 року № 975 «Про оформлення права власності на 
квартиру № 88 у житловому будинку по вул.Волкова, 26, корпус 2»; 
 
 від 26 грудня 2012 року № 1074 «Про організацію харчування учнів та 
вихованців навчальних закладів м.Кіровограда на 2013 рік»; 
 
 від 23 січня 2013 року № 21 «Про організацію функціонального 
навчання населення з цивільного захисту міста у 2013 році»; 
 
 від 23 січня 2013 року № 22 «Про основні заходи цивільного захисту 
міста на 2013 рік»; 
 
 від 11 лютого 2013 року № 65 «Про прийняття квартир до комунальної 
власності територіальної громади м.Кіровограда»; 
 
 від 26 лютого 2013 року № 101 «Про виконання міського бюджету за 
2012 рік»; 
 
 від 04 квітня 2013 року № 164 «Про підготовку до комплексної 
перевірки»; 
 
 від 04 квітня 2013 року № 168 «Про прийняття квартири № 88 по 
вул.Жовтневої революції, 37/16 до комунальної власності територіальної 
громади м.Кіровограда»; 
 
 від 18 квітня 2013 року № 221 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 
 від 18 квітня 2013 року № 224 «Про затвердження переліку маршрутів 
регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 2013 рік»; 
 
 від 18 квітня 2013 року № 225 «Про виконання Програми економічного 
і соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік»; 
 
 від 28 травня 2013 року № 273 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  



 
 від 28 травня 2013 року № 297 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про безкоштовну передачу завершених 
будівництвом інженерних мереж у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ і міст Кіровоградської області" ; 
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 від 29 травня 2013 року № 317 “Про заходи щодо підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року ”;  
 
 від 26 червня 2013 року № 362 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 
 від 09 липня 2013 року № 400 “Про оформлення права власності”;  
 
 від 23 липня 2013 року № 414 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 
 від 21 серпня 2013 року № 439 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 
 від 21 серпня 2013 року № 464 “Про організацію проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді                   
2013 року”;  
 
 від 21 серпня 2013 року № 465 “Про надання пільги по орендній платі”;  
 
 від 12 вересня 2013 року № 508 “Про дозвіл на списання основних 
засобів”;  
 
 від 27 вересня 2013 року № 537 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про присвоєння імені української поетеси та 
педагога Олени Журливої навчальному закладу”;  
 
 від 27 вересня 2013 року № 539 “Про надання дозволу на передачу 
будівлі”;  
 
 від 27 вересня 2013 року № 550 “Про затвердження мережі та штатної 
чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності 
міста на 2013 рік”;  
 
 від 27 вересня 2013 року № 553 “Про дозвіл на списання витрат по 
об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються”;  
  
 від 22 жовтня 2013 року № 560 “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 22 жовтня 2013 року № 561 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда малої 
архітектурної форми “Двірник”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 563 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 06 березня 2013 року № 2268 “Про звільнення на 50% від 
оплати за користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і                   
2 груп по зору”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 564 “Про надання грошової допомоги 
гр.Плотницькій М.К.”;  
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 від 22 жовтня 2013 року № 565 “Про надання грошової допомоги 
ветеранам війни — визволителям м.Кіровограда”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 567 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня сліпих”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 568 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про звільнення комунальних підприємств від 
сплати земельного податку на 2014 рік”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 569 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про звільнення підприємств від сплати 
земельного податку на 2014 рік”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 570 “Про визначення величини 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді за              
ІІІ квартал 2013 року”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 572 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про звільнення від сплати державного мита”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 601 “Про розгляд подання в.о. прокурора 
м.Кіровограда від 03 жовтня 2013 року № 8328 вих-13 на постанову 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради від 18 червня 2013 року № 267/06-ак”;  
 
 від 22 жовтня 2013 року № 602 “Про розгляд подання в.о. прокурора 
м.Кіровограда від 03 жовтня 2013 року № 8328 вих-13 на постанову 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради від 18 червня 2013 року № 265/06-ак”;  
 
 від 29 жовтня 2013 року № 603 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.В'ячеслава Чорновола”;  
 



 від 13 листопада 2013 року № 604 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул. Великій Перспективній”;  
 
 від 14 листопада 2013 року № 619 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2211”; 
 
 від 14 листопада 2013 року № 620 “Про встановлення вартості проїзних 
квитків тривалого користування у міському електричному транспорті”;  
 
 від 14 листопада 2013 року № 621 “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 14 листопада 2013 року № 624 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про перейменування навчального закладу”;  
 
 від 14 листопада 2013 року № 625 “Про затвердження уточнених 
списків дітей та підлітків шкільного віку, які проживають на території 
обслуговування, закріпленій за загальноосвітніми навчальними закладами 
міста, на 2013 рік”;  
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 від 14 листопада 2013 року № 626 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про визначення мінімальної вартості місячної 
оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”;  
 
 від 14 листопада 2013 року № 627 “Про затвердження плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік”;  
 
 від 14 листопада 2013 року № 628 “Про встановлення пільги по 
орендній платі за оренду приміщення по вул.Зінченка, 1”; 
 
 від 14 листопада 2013 року № 630 “Про надання в оренду на пільгових 
умовах приміщення по вул.Полтавській, 81”; 
 
 від 14 листопада 2013 року № 631 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Положення про Почесну 
грамоту, Грамоту та Подяку Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету”;  
 
 від 14 листопада 2013 року № 640 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про передачу матеріальних цінностей”;  
 
 від 14 листопада 2013 року № 641 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів”;  
 



 від 14 листопада 2013 року № 642 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28 квітня 2011 року № 473”; 
 
 від 02 грудня 2013 року № 662 “Про прийняття квартири № 31 у 
будинку по вул. Яновського,54 до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 665 “Про передплату періодичних видань на 
перше півріччя 2014 року”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 666 “Про встановлення довічного пансіону 
Райковичу А.П.”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 667 “Про переведення неповнолітньої 
дитини з комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей з притулковими групами” Кіровоградської обласної ради до 
комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 669 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 670 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 672 “Про передачу паливно-мастильних 
матеріалів”;  
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 від 10 грудня 2013 року № 673 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про перейменування навчального закладу”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 675 “Про погодження виїзду групи дітей до 
Італії”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 681 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2209 “Про затвердження міської 
Програми соціально-правового захисту дітей та профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі на 2013 рік”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 690 “Про дозвіл на списання кольпоскопа 
КС-02”; 
 
 від 10 грудня 2013 року № 691 “Про внесення змін до пунктів 1, 2 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 грудня 



2011 року № 1245 “Про внесення змін до складу орендованого майна 
цілісного майнового комплексу”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 693 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 117 “Про встановлення місцевих 
податків і зборів”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 694 “Про підсумки роботи господарського 
комплексу м.Кіровограда за 9 місяців 2013 року та хід виконання Програми 
економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2013 рік”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 697 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми створення та 
розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2015 роки”;  
 
 від 10 грудня 2013 року № 716 “Про надання дозволу на передачу 
основних засобів”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 717 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Комплексної програми 
діяльності Кіровоградської міської дружини на 2014 рік”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 718 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету на 2014 рік”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 719 “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”;  
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 від 24 грудня 2013 року № 720 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання 
на 2014 рік”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 726 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда газопроводу та 
передачу на баланс ВАТ по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”;  
 



 від 24 грудня 2013 року № 727 “Про надання дозволу на передачу 
приміщень”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 728 “Про надання дозволу на передачу 
автомобіля”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 730 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про передачу фарби”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 731 “Про переведення малолітньої дитини з 
комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з 
притулковими групами” Кіровоградської обласної ради до комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”;  
 
 від 24 грудня 2013 року № 754 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  
 
 від 26 грудня 2013 року № 756 “Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень”  
 
 
 

 
 
 

Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                                   О.Брюм 


