
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м.Кропивницький 
 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету 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 міської ради Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради згідно з 

додатком. 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова 24 15 17 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

«_____»____________2018  

 

№ ______ 

 

Перелік 

рішень виконавчого комітету міської ради, які знімаються з контролю 

 

від 27 вересня 2016 року № 515 “Про затвердження мережі навчальних 

закладів міста Кропивницького на 2016/2017 навчальний рік”; 

від 14 лютого 2017 року № 39 “Про виконання міського бюджету на 

20016 рік та заходи на 2017 рік”; 

від 28 лютого 2017 року № 88 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 листопада 2016 року №607 “Про затвердження міської 

Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2016-2018 роки”; 

від 28 лютого 2017 року № 89 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки розвитку та становлення сімей, дітей та молоді в                              

м. Кропивницькому на 2017 рік”; 

від 28 лютого 2017 року № 90 “Про визначення уповноваженою 

юридичною особою”; 

від 28 лютого 2017 року № 111 “Про організацію функціонального 

навчання населення з цивільного захисту міста у 2017 році”;  

від 14 березня 2017 року № 116 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності Кіровоградської міської дружини”; 

від 28 березня 2017 року № 144 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про безоплатну передачу завершеного 

будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”; 

від 05 квітня 2017 року № 180 “Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні– 

травні 2017 року”; 

від 25 квітня 2017 року № 213 “Про надання грошової допомоги до    

72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”; 

від 25 квітня 2017 року № 214 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 25 квітня 2017 року № 215 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, які є мешканцями міста, 

для вирішення соціально-побутових питань”; 
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від 25 квітня 2017 року № 216 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції”; 

від 25 квітня 2017 року № 217 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями              

м. Кропивницького”; 

від 11 травня 2017 року №254 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 “Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України “Про адміністративні послуги” на           

2016-2018 роки”; 

від 26 червня 2017 року №318 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції”; 

від 26 червня 2017 року № 319 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань”;  

від 26 червня 2017 року № 320 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями               

м. Кропивницького”; 

від 10 липня 2017 року № 331 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м. Кропивницького, які не підлягають приватизації”; 

від 15 серпня 2017 року № 387 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 12 вересня 2017 року № 403 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 “Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в                       

м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки”; 

від 12 вересня 2017 року № 406 “Про дозвіл на списання основних 

засобів”; 

від 12 вересня 2017 року № 407 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження Плану дій 

сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року”; 

від 12 вересня 2017 року № 408 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 березня 2016 року № 148 “Про затвердження Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на             

2016-2020 роки”; 

від 12 вересня 2017 року № 413 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня партизанської слави”; 

від 12 вересня 2017 року № 414 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської    ради    від 17 січня 2017   року № 760  “Про затвердження Програми  
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соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки”; 

від 12 вересня 2017 року № 415 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 12 вересня 2017 року № 416 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Міжнародного дня людей похилого віку”; 

від 12 вересня 2017 року № 417 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Міжнародного дня глухих”; 

від 12 вересня 2017 року № 423 “Про підсумки міського огляду-

конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому”; 

від 25 вересня 2017 року № 443 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями               

м. Кропивницького”; 

від 25 вересня 2017 року № 444 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня ветерана”; 

від 25 вересня 2017 року № 447 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу паливно-мастильних 

матеріалів”; 

від 25 вересня 2017 року № 448 “Про передачу паливно-мастильних 

матеріалів”; 

від 25 вересня 2017 року № 449 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 листопада 2016 року №600 “Про перейменування вулиці 

Волошкової та найменування вулиці і провулків у садовому товаристві 

“Червона зірка”; 

від 25 вересня 2017 року № 456 “Про влаштування неповнолітньої 

дитини до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 

від 25 вересня 2017 року № 461 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу майна військовій частині 

А0680”; 

від 25 вересня 2017 року № 462 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу майна військовій частині 3011”; 

від 25 вересня 2017 року № 463 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу майна військовій частині 

А1736”; 

від 25 вересня 2017 року № 464 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату”; 

від 03 жовтня 2017 року № 465 ”Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у 

жовтні – листопаді 2017 року”; 
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від 12 жовтня 2017 року № 467 “Про надання грошової допомоги 

членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час 

виконання військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня 

захисника України”; 

від 12 жовтня 2017 року № 480 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на участь Кіровоградської 

міської ради у проектах Європейського Банку Реконструкції та Розвитку”; 

від 25 жовтня 2017 року № 485 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про доручення комунальним закладам міста 

представляти інтереси власника нежитлових приміщень”; 

від 25 жовтня 2017 року № 486 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 25 жовтня 2017 року № 487 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про призначення уповноваженої особи”; 

від 25 жовтня 2017 року №488 “Про влаштування малолітніх дітей”; 

від 25 жовтня 2017 року №489 “Про дозвіл на виїзд групи дітей до 

Сполучених Штатів Америки”; 

від 25 жовтня 2017 року №490 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького частини 

теплової мережі”; 

від 25 жовтня 2017 року №491 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про безоплатну передачу майна”; 

від 25 жовтня 2017 року №493 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста Кропивницького”; 

від 25 жовтня 2017 року №494 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності до комунальної власності територіальної громади          

м. Кропивницького світлофорних об'єктів”; 

від 25 жовтня 2017 року №496 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 25 жовтня 2017 року №501 “Про створення комісії з питання 

приймання-передачі комплектів відеоспостереження, матеріально-

побутового оснащення”; 

від 25 жовтня 2017 року №510 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про визначення мінімальної вартості місячної 

оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 

від 25 жовтня 2017 року №512 “Про передачу закінченого 

будівництвом об´єкта”; 

від 25 жовтня 2017 року №513 “Про внесення змін до назви об’єкта 

будівництва (реконструкції)”; 

від 25 жовтня 2017 року №514 “Про негайне відібрання малолітньої 

дитини”; 
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від 20 листопада 2017 року № 515 “Про нагородження з нагоди           

35-річчя театру танцю і 20-річного ювілею школи естетичного виховання     

„В гостях у казки”; 

від 20 листопада 2017 року № 516 “Про погодження проекту рішення 

міської ради “Про затвердження Положення про відзнаку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” І, ІІ ступенів”; 

від 20 листопада 2017 року № 517 “Про проведення міського огляду-

конкурсу студентських гуртожитків”; 

від 20 листопада 2017 року № 518 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу майна військовій частині 

А0680”; 

від 20 листопада 2017 року № 520 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми оптимізації 

системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”; 

від 20 листопада 2017 року № 521 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безкоштовне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга –              

70 - квартирна секція “Б”)”; 

від 20 листопада 2017 року № 522 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про делегування представників міста до 

Госпітальної ради Кропивницького госпітального округу”; 

від 20 листопада 2017 року № 523 “Про надання дозволу на передачу 

майна”; 

від 20 листопада 2017 року № 524 “Про створення комісії з питань 

передачі витратних матеріалів та матеріалів супроводу для проведення 

процедур гемодіалізу”; 

від 20 листопада 2017 року № 527 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 березня 2016 року № 150 “Про створення комунального 

підприємства “Електротранс” Кіровоградської міської ради”, затвердження 

Статуту та передачу матеріальних цінностей”; 

від 20 листопада 2017 року № 528 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 15 березня 2017 року № 847 “Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому 

на 2017 рік”(зі змінами)”;  

від 20 листопада 2017 року № 549 “Про надання щомісячної 

матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної 

операції для вирішення соціально-побутових питань”; 

від 20 листопада 2017 року № 550 “Про надання щомісячної 

матеріальної допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної 

операції”; 
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від 20 листопада 2017 року № 551 “Про надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями м. Кропивницького”; 

від 20 листопада 2017 року № 552 “Про надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є 

мешканцями м. Кропивницького”; 

від 20 листопада 2017 року № 558 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про передачу майна Управлінню патрульної 

поліції в м. Кропивницькому”; 

від 20 листопада 2017 року № 560 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки”;  

від 20 листопада 2017 року № 561 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на               

2016-2018 роки”; 

від 20 листопада 2017 року № 563 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на розстрочку виконання 

рішень судів про стягнення заборгованості з ДП “Кіровоградтепло”            

ТОВ “ЦНТІ УНГА”; 

від 28 листопада 2017 року № 564 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Міжнародного дня інвалідів”; 

від 12 грудня 2017 року № 577 “Про затвердження детальних планів 

територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком 

Курінним та СТ “Аграрник” у місті Кропивницькому”; 

від 12 грудня 2017 року № 593 “Про надання грошової допомоги 

ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС”;  

від 12 грудня 2017 року № 594 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції”;  

від 12 грудня 2017 року № 595 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями              

м. Кропивницького”; 

від 12 грудня 2017 року № 596 “Про надання грошової допомоги 

ветеранам війни – визволителям міста”; 

від 12 грудня 2017 року № 597 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;  

від 12 грудня 2017 року № 602 “Про перерозподіл видатків по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства міської ради на 

2017 рік”; 

від 18 грудня 2017 року № 604 “Про схвалення проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про міський бюджет на 2018 рік”;  
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від 18 грудня 2017 року № 608 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 

3921”; 

від 18 грудня 2017 року № 609 “Про прийняття на баланс основних 

засобів”; 

від 28 грудня 2017 року № 627 “Про комісію з питань координації 

заходів щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності в м. Кропивницькому”; 

від 28 грудня 2017 року № 637 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 28 грудня 2017 року № 638 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 23 січня 2018 року № 21 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 23 січня 2018 року № 22 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла” 

 

 

 

Начальник загального відділу  

Міської ради міста Кропивницького     О.Брюм 

 


	Перелік

