
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «_____»_________2019 року      № ______ 

 

   

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради  

 

Керуючись Конституцією України, статтею 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        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Любов Федорова 24 15 17 

 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

“___”_________2019 року № _____ 

 

ПЕРЕЛІК  

рішень виконавчого комітету міської ради, які знімаються з контролю 

 

від 18 грудня 2018 року № 645 “Про закупівлю енергосервісу та 

затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 

житлово-комунальних послуг”; 

від 22 січня 2019 року № 36 “Про нагородження з нагоди 80-річчя 

утворення Кіровоградської області”; 

від 22 січня 2019 року № 40 “Про дозвіл на списання медичного 

обладнання”; 

від 26 лютого 2019 року № 103 “Про дозвіл на списання автомобілів”; 

від 12 березня 2019 року № 132 “Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у     

квітні - червні 2019 року”; 

від 12 березня 2019 року № 138 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 28 березня 2019 року № 165 “Про надання грошової допомоги у 

зв'язку з 33-ми роковинами Чорнобильської трагедії”; 

 від 28 березня 2019 року № 186 “Про створення комісії з питань 

безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” 

“Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1”; 

від 11 квітня 2019 року № 197 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Положення про 

спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції”; 

від 11 квітня 2019 року № 211 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 23 квітня 2019 року № 243 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 23 квітня 2019 року № 246 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 листопада 2005 року № 1567 “Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда приміщення                         

по вул. Гоголя, 28”; 

від 23 квітня 2019 року № 247 “Про дозвіл на списання автомобіля”; 

від 23 квітня 2019 року № 252 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про надання дозволу на внесення змін 
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до Комплексної схеми розміщення архітектурних типів тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності в м. Кропивницькому”; 

від 23 квітня 2019 року № 263 “Про відрахування дитини з дитячого 

будинку сімейного типу Іващенків та влаштування до КЗ “Дитячий будинок 

“Наш дім” Міської ради міста Кропивницького”; 

від 14 травня 2019 року № 269 “Про організацію відпочинку дітей 

влітку 2019 року”; 

від 14 травня 2019 року № 270 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про найменування вулиць у 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”; 

від 14 травня 2019 року № 271 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про утворення департаменту надання 

адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького”; 

від 14 травня 2019 року № 272 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

 від 14 травня 2019 року № 273 “Про надання дозволу фізичній особі-

підприємцю КОНОВАЛЕНКО О.А. на встановлення дощок для оголошень на 

стінах житлових будинків м. Кропивницького”; 

 від 14 травня 2019 року № 275 “Про дозвіл на списання витрат по 

об’єкту незавершеного будівництва, що ліквідується”; 

 від 14 травня 2019 року № 276 “Про внесення змін до назв об´єктів 

будівництва”; 

 від 14 травня 2019 року № 277 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу автомобіля”; 

 від 15 травня 2019 року № 279 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А1840”; 

 від 14 травня 2019 року № 280 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату”; 

 від 14 травня 2019 року № 281 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680”; 

від 14 травня 2019 року № 282 “Про створення комісії з питання 

безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького квартири № 61 по вул. Пацаєва, 12, корп. 1”; 

від 14 травня 2019 року № 283 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 14 травня 2019 року № 284 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

від 14 травня 2019 року № 285 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій”; 

 від 14 травня 2019 року № 286 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 
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 від 14 травня 2019 року № 287 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

 від 14 травня 2019 року № 303 “Про перерозподіл видатків на 2019 рік 

у межах загального обсягу бюджетних призначень управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького”; 

 від 29 травня 2019 року № 307 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату”; 

 від 29 травня 2019 року № 308 “Про передачу незакінченого 

будівництвом об'єкта”; 

 від 29 травня 2019 року № 312 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями 

м.Кропивницького”; 

 від 29 травня 2019 року № 313 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста               

на 2017-2019 роки”; 

 від 29 травня 2019 року № 314 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги члену сім'ї загиблого учасника операції Об'єднаних сил для 

встановлення пам'ятника”; 

 від 29 травня 2019 року № 317 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                               

м. Кропивницького”; 

 від 12 червня 2019 року № 334 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Положення про 

Центр надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий офіс” міста 

Кропивницького та Регламенту Центру надання адміністративних послуг у 

форматі “Прозорий офіс” міста Кропивницького”; 

 від 12 червня 2019 року № 336 “Про передачу закінченого 

будівництвом об´єкта”; 

 від 12 червня 2019 року № 341 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

 від 12 червня 2019 року № 342 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 

“Про затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького”; 
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 від 25 червня 2019 року № 360 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради  міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019-2021 роки”; 

 від 25 червня 2019 року № 363 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги члену сім'ї померлого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань”; 

 від 25 червня 2019 року № 364 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги члену сім'ї померлого учасника антитерористичної операції для 

встановлення пам'ятника”; 

 від 25 червня 2019 року № 365 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

 від 25 червня 2019 року № 366 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста  Кропивницького”; 

 від 25 червня 2019 року № 367 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю               

1 і 2 груп по зору”; 

 від 25 червня 2019 року № 377 “Про затвердження висновку управління 

з питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Бриніної Олександри Михайлівни, 13.04.2011 року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України”; 

 від 25 червня 2019 року № 382 “Про затвердження висновку управління 

з питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Мельник Марини Вадимівни, 27.01.2009 року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України”; 

 від 25 червня 2019 року № 383 “Про проведення капітального ремонту, 

передачу бюджетних призначень та проектно - кошторисної документації, 

визначення замовника по капітальному ремонту об’єкта”; 

 від 09 липня 2019 року № 387 “Про дозвіл на списання автомобіля”; 

 від 09 липня 2019 року №  393 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчих органів”; 

 від 09 липня 2019 року № 394 “ Про внесення змін та доповнень до 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького              

від 28 березня 2019 року № 165 “Про надання грошової допомоги у зв'язку з 

33-ми роковинами Чорнобильської трагедії”; 

 від 09 липня 2019 року № 395 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 
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від 09 липня 2019 року № 396 “Про надання фінансової підтримки 

міським громадським об’єднанням соціальної спрямованості”; 

від 23 липня 2019 року № 412 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату”; 

 від 23 липня 2019 року № 419 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від         

23 квітня 2019 року № 244 “Про надання грошової допомоги до 74-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”; 

 від 23 липня 2019 року № 422 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Плану 

перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 рокиˮ; 

 від 13 серпня 2019 року № 440 “Про схвалення проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про Бюджетний регламент 

проходження бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького”; 

 від 13 серпня 2019 року № 441 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна”; 

 від 13 серпня 2019 року № 443 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін та доповнень до 

рішень міської ради щодо приватизації комунального майна”; 

 від 13 серпня 2019 року № 447 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування шкіл”; 

 від 13 серпня 2019 року № 448 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування шкіл”; 

 від 13 серпня 2019 року № 453 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня партизанської слави”; 

 від 13 серпня 2019 року № 454 “Про надання грошової допомоги 

членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти 

учасників АТО, ООС до Дня незалежності України”; 

 від 13 серпня 2019 року № 455  “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

 від 13 серпня 2019 року № 456 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

 від 13 серпня 2019 року № 457 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

 від 27 серпня 2019 року № 490 “Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Кропивницького”; 

 від 27 серпня 2019 року № 503 “Про зняття з балансу житлово-

комунальних підприємств одноповерхових багатоквартирних будинків”; 

 від 27 серпня 2019 року № 504 “Про надання грошової допомоги 

членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти 

учасників АТО, ООС до Дня захисника України”; 
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 від 11 вересня 2019 року № 511 “Про нагородження з нагоди             

265-ої річниці заснування міста”; 

 від 11 вересня 2019 року № 513 “Про погодження рішення Міської ради 

міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від          

29 липня 2014 року №   3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького (зі змінами)”; 

 від 11 вересня 2019 року №517 “Про підсумки міського огляду-

конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому”; 

 від 11 вересня 2019 року № 523 “Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 09 лютого 2009 року № 195 “Про 

затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому 

та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування 

місцем, що перебуває у комунальній власності, для розташування рекламних 

засобів”; 

 від 11 вересня 2019 року № 531 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                     

м. Кропивницького”; 

 від 11 вересня 2019 року № 533 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги члену сім'ї загиблого учасника операції Об'єднаних сил для 

встановлення пам'ятника”; 

 від 24 вересня 2019 року № 549 “Про затвердження Положення про 

систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста 

Кропивницького”; 

 від 09 жовтня  2019 року № 576 “Про затвердження мережі закладів 

освіти міста Кропивницького на 2019/2020 навчальний рік”; 

 від 09 жовтня  2019 року № 577 “Про організацію харчування учнів                

1-4 класів непільгових категорій на 2019 рік” 

 

 

 

Начальник загального відділу      Олена БРЮМ 
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