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Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “____” ________ 2017 року                                                               № ______

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

Федорова 24 15 17



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«_____» ___________ 2017
№ _____

Перелік
рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради,

які знімаються з контролю

від 10 січня 2017 року № 1 “Про погодження проекту рішення міської
ради  «Про  затвердження  Міської  програми  соціально-правового  захисту
дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”;

від  10  січня  2017  року  №  3  “Про  погодження  проекту  рішення
Кіровоградської  міської  ради  “Про  затвердження  Програми  розвитку
земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017 - 2019 роки”;

від 25 січня 2017 року  № 22 “Про створення комісії з безкоштовного
прийняття-передачі  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м. Кропивницького гуртожитків по вул. Генерала Родимцева, 96, 98-а”;

від  25  січня  2017  року  №  23  “Про  погодження  проекту  рішення
Кіровоградської міської ради «Про звіт щодо виконання Програми управління
комунальним майном на 2016  рік,  затвердженої  рішенням Кіровоградської
міської ради від 23 лютого 2016 року № 69”;

від  25  січня  2017  року  №  37  “Про  надання  грошової  допомоги
громадянам, яким виповнилося більше 100 років”;

від 25 січня 2017 року № 38 “Про надання грошової допомоги з нагоди
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав”;

від  14  лютого  2017  року  №  40  “Про  погодження  проекту  рішення
міської ради  “Про затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту,
Подяку міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького”;

від  14  лютого  2017  року  №  41  “Про  влаштування  неповнолітньої
дитини”;

від  14  лютого  2017  року  №  42  “Про  переведення  неповнолітньої
дитини”;

від  14  лютого  2017  року  №  43  “Про  передачу  комп'ютерного
обладнання та  інтерактивних дощок”;
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від  14  лютого  2017  року  №  45  “Про  передачу  паливно-мастильних

матеріалів з міського матеріального резерву”;

від  14  лютого  2017  року  №  46  “Про  погодження  проекту  рішення
Кіровоградської  міської  ради  «Про  затвердження  Програми  управління
комунальним майном на 2017 рік”;

від  14  лютого  2017  року  №  48  “Про  погодження  проекту  рішення
Кіровоградської  міської  ради  “Про  звільнення  на  50%  від  оплати  за
користування  житлово-комунальними  послугами  членів  сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків в
Республіці Афганістан”;

від 14 лютого 2017 року № 49 “Про надання одноразової  матеріальної
допомоги   учасникам  антитерористичної  операції,  які  є  мешканцям
м. Кропивницького ”;

від  14  лютого  2017  року  № 50  “Про  затвердження  акта  прийняття-
передачі  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м. Кропивницького приватизованої квартири”;

від  16 лютого 2017 року № 76  “Про погодження граничної  вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ПП «СЕРВІСКОМ”;

від  16 лютого 2017 року № 77 “Про погодження граничної  вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ПП «ОЛІКС”;

 від 16 лютого 2017 року № 78 ”Про погодження граничної вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ПП «УкрАвтоІнвест”;

від  16 лютого 2017 року № 79 “Про погодження граничної  вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ПП «Паритет Сервіс”;

від  16 лютого 2017 року № 80 “Про погодження граничної  вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
КТ «Автолегіон - Варванської Ю.В.”;

від  16 лютого 2017 року № 81 “Про погодження граничної  вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ТОВ «Кіровоград – Євро - Транс”;
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від  16 лютого 2017 року № 82 “Про погодження граничної  вартості

разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ФОП Шаповалов А.О.”;

від  16 лютого 2017 року № 83 “Про погодження граничної  вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ПП «Автобаз – Кіровоград”;

від  16 лютого 2017 року № 84 “Про погодження граничної  вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ФОП Кобченко В.В.”;

 від 16 лютого 2017 року № 85 “Про погодження граничної вартості
разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських  автобусних  маршрутах  для
ФОП Баркар С.М.”;

від  28  лютого  2017  року  №  87  “Про  погодження  проекту  рішення
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми  розвитку галузі
охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки”;

від 28 лютого 2017 року № 92 “Про надання пільги з орендної плати”;

від  28  лютого  2017  року№  99  “Про  надання  грошової  допомоги  з
нагоди 30-річчя з дня створення Кіровоградської міської організації ветеранів
України”;

від  28 лютого 2017 року №  111 “Про організацію функціонального
навчання населення  з цивільного захисту міста у 2017 році ”;

від 14 березня 2017 року №  118 “Про надання грошової допомоги з
нагоди  20-річчя  з  дня  створення  Кіровоградського  міського  товариства
політв'язнів та репресованих”;

від  14  березня  2017  року  №  122  “Про  визначення  одержувачів
бюджетних коштів”;

від  14  березня  2017  року  №   130  “Про  внесення  змін  до  рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року
№  195  «Про  затвердження  Правил  розміщення  зовнішньої  реклами  в
м. Кіровограді та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового
користування  місцем,  що  перебуває  у  комунальній  власності,  для
розташування рекламних засобів”;

від  14  березня  2017  року  №   131  “Про  звіт  спостережної  комісії
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за 2016 рік”;
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від  14  березня  2017  року  №  133  “Про  влаштування  неповнолітніх

дітей”; 

від  14 березня  2017 року  № 139 “Про організацію дорожнього руху
великогабаритних та великовагових транспортних засобів”;

від 14 березня 2017 року №  140 “Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Програми розвитку міського
пасажирського  транспорту  та  зв’язку  у  м.  Кропивницькому  на  2017  рік»
(в новій редакції)”;

від 28 березня 2017 року №  157 “Про закінчення опалювального сезону
2016/2017 року”;

від  28  березня  2017  року  №  167  “Про  визначення  величини
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кропивницькому
на одну особу за І квартал 2017 року”;

від  28 березня  2017 року  № 179 “Про погодження проекту  рішення
Кіровоградської міської ради «Про надання згоди на списання та передачу
орендованих основних засобів ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»;

від  11  квітня  2017  року  №  189  “Про  затвердження  коефіцієнта
співвідношення  безплатно  перевезених  пасажирів  до  платних  у  міському
електричному транспорті загального користування в м. Кропивницькому на
2017 рік ”;

від 11 квітня 2017 року № 190 “Про затвердження переліку маршрутів
регулярних  спеціальних  рейсів  до  садово  –  городніх  товариств  на
перевезення  усіх  пільгових  категорій,  визначених  чинним  законодавством
України, на 2017 рік”;

від  11  квітня  2017  року  №  191  “Про  тимчасову  заборону  руху
транспорту по вул. Преображенській ”.

Начальник загального відділу
Кіровоградської міської ради                                                               О.Брюм
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