
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про зняття з контролю рішень
Виконавчого комітету Міської ради 
міста Кропивницького

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  міста
Кропивницького Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Зняти  з  контролю  рішення  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького згідно з додатком.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Федорова 35 61 59
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Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького 
“____” __________2020 року №_____

ПЕРЕЛІК
рішень Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького,

 які знімаються з контролю

від  13  лютого  2018  року  №  52  “Про  забезпечення  функціонування
системи військового обліку на території м. Кропивницького”;

від  12 березня 2019 року № 131 “Про виконання міського бюджету за
2018 рік та заходи на 2019 рік”;

від 28 березня 2019 року № 174 “Про затвердження висновку управління з
питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання дитини Аззи
Ярослава Володимировича, 11.9.2015 року народження, для його тимчасового
виїзду за межі України”;

від 28 березня 2019 року № 175 “Про затвердження висновку управління з
питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання дітей Чорної
Софії  Олександрівни,  28.10.2009  року  народження,  та  Чорної  Єлизавети
Олександрівни, 22.11.2003 року народження, для їх тимчасового виїзду за межі
України”;

від  11 квітня 2019 року № 224 “Про затвердження висновку управління з
питань  захисту  прав  дітей  про  підтвердження  місця  проживання  дитини
Ульянцевої Вікторії Сергіївни, 18.06.2005 року народження, для її тимчасового
виїзду за межі України”;

від  23 квітня 2019 року № 259 “Про затвердження висновку управління з
питань  захисту  прав  дітей  про  підтвердження  місця  проживання  дитини
Нікітіна  Богдана  Олександровича,  26.10.2004  року  народження,  для  його
тимчасового виїзду за межі України”;

від  14 травня 2019 року № 299 “Про затвердження висновку управління з
питань  захисту  прав  дітей  про  підтвердження  місця  проживання  дитини
Коцюби  Ірини  Андріївни,  06.07.2008  року  народження,  для  її  тимчасового
виїзду за межі України”;

від  14 травня 2019 року № 300 “Про затвердження висновку управління з
питань  захисту  прав  дітей  про  підтвердження  місця  проживання  дитини
Рішетнікової  Анастасії  Андріївни,  11.02.2006  року  народження,  для  її
тимчасового виїзду за межі України”;

від  29  травня  2019  року  №  326  “Про  утворення  прийомної  сім’ї
Пожидаєвою  Світланою  Юріївною  та  влаштування  до  неї  на  виховання  та
спільне проживання малолітньої дитини”;
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від 13 серпня 2019 року № 474 “Про затвердження висновку управління з
питань  захисту  прав  дітей  про  підтвердження  місця  проживання  дитини
Нечипорук  Єлизавети  Олександрівни,  02.09.2011  року  народження,  для  її
тимчасового виїзду за межі України”;

від  22  жовтня   2019  року  №  603  “Про  дозвіл  на  списання  основних
засобів”;

від 12 листопада  2019 року № 652 “Про надання одноразової адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від 12 листопада 2019 року № 653 “Про надання фінансової підтримки
міським громадським об’єднанням соціальної спрямованості у 2019 році”;

від 12 листопада  2019 року №  665 “Про погодження проєкту рішення
Міської  ради міста  Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 “Про затвердження
Програми  розвитку  міського  пасажирського  транспорту  та  зв’язку  у
м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (в новій редакції)”;

від  26  листопада   2019  року  №  670  “Про  організацію  проведення
приписки громадян України, 2003 року народження,  до призовної  дільниці у
січні - березні 2020 року”;

від  26  листопада   2019  року  №  675  “Про  створення  комісії  з
безкоштовного  прийняття-передачі  до  комунальної  власності  територіальної
громади м. Кропивницького приватизованих квартир”;

від 26 листопада  2019 року № 681 “Про дозвіл на списання основних
засобів”;

від 26 листопада  2019 року № 682 “Про дозвіл на списання автомобілів”;
від 26 листопада 2019 року № 683 “Про дозвіл на списання медичного

обладнання”;
від 26 листопада  2019 року № 684 “Про погодження проєкту рішення

Міської  ради  міста  Кропивницького  “Про  внесення  змін  до  рішення  міської
ради від 28 квітня 2011 року № 473”;

від  10  грудня   2019  року  №  701  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку і
управління  персоналом  в  Міській  раді  міста  Кропивницького  на
2020-2022 роки”;

від  10  грудня   2019  року  №  703  “Про  надання  згоди  на  безоплатну
передачу автомобіля”;

від  10  грудня   2019  року  №  726  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від  10  грудня  2019  року  №   730  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;
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від  16  грудня   2019  року  №  736  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від  16  грудня   2019  року  №  738  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  23  грудня   2019  року  №   745  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради  міста  Кропивницького  “Про  надання  згоди   на  безоплатне
прийняття  до  комунальної  власності  цілісного  майнового  комплексу
дошкільного навчального закладу”;

від  23  грудня   2019  року  №  746  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна”;

від  23  грудня   2019  року  №  748  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішень Міської ради
міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408”;

від  23  грудня   2019  року  №  749   “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради  міста  Кропивницького  “Про  внесення  змін  та  доповнення  до
рішення  міської  ради  від  20  грудня  2016  року  №  721  “Про  затвердження
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017 –
2020 роки”;

від  23  грудня   2019  року  №  762  “Про  поповнення  прийомної  сім’ї
Пожидаєвої Світлани Юріївни та влаштування до неї на виховання та спільне
проживання малолітньої дитини”;

від 23 грудня  2019 року № 770 “Про затвердження висновку управління з
питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання дитини Рітора
Марка Романовича, 02.09.2009 року народження, для його тимчасового виїзду за
межі України”;

від 14 січня  2020 року № 6 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми сприяння розвитку
громадянського  суспільства  в  місті  Кропивницькому  на  2020-2022  роки
“Діалог”;

від 14 січня  2020 року № 17  “Про продовження терміну перебування
дітей в сім’ї патронатного вихователя”;

від 28 січня  2020 року № 29 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від
15  березня  2017  року  №  833  “Про  затвердження  Програми  галузі  охорони
здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки”;

від 28 січня  2020 року № 30 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  затвердження  Програми  соціальної
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького
на 2020-2022 роки”;

від 28 січня  2020 року № 31 “Про надання грошової допомоги з нагоди
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав”;
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від 28 січня 2020 року № 34 “Про дозвіл на списання витрат по об’єкту
незавершеного будівництва, що ліквідується”;

від  28  січня   2020  року  №  35  “Про  дозвіл  на  списання  медичного
обладнання”;

від 10 лютого 2020 року № 62 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  затвердження  Програми  управління
комунальним майном на 2020-2022 роки”;

від 10 лютого 2020 року № 63 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від
21  листопада  2017  року  №  1194  “Про  затвердження  Міської  програми
профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки”;

від 10 лютого 2020 року №  64 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку земельних
відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки”;

від 10 лютого 2020 року № 66 “Про надання одноразової  матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від 10 лютого 2020 року № 75 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького “Про затвердження Міської  програми соціально-
правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі
та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки”;

від 25 лютого 2020 року № 88 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від
10  червня  2016  року  №  309  “Про  затвердження  Плану  дій  сталого
енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року”;

від  25  лютого  2020   року  №  91  “Про  надання  грошової  допомоги
гр. Л.Савченко”;

від  25  лютого  2020  року  №  92   “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від 25 лютого 2020 року №  95 “Про взяття на баланс вартості об'єкта”;
від 25 лютого 2020 року № 102 “Про погодження проєкту 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 05 березня 2020 року № 114 “Про затвердження списку членів сімей
загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО,
ООС для вручення подарунків до Міжнародного жіночого дня”;

від 10 березня 2020 року № 117 “Про організацію харчування вихованців
комунального  закладу  “Дитячий  будинок  “Наш  дім”  Міської  ради  міста
Кропивницького” на 2020 рік”;

від  10  березня  2020  року  №  120  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;
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від  10  березня  2020  року  №  121  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від  10  березня  2020  року  №   122  “Про  надання  згоди  на  визначення
одержувачів бюджетних коштів”;

від 10 березня 2020 року №124  “Про безкоштовну передачу основних
засобів”;

від  10  березня  2020  року  №   133  “Про  влаштування  дітей  в  сім’ю
патронатного вихователя”;

від  18  березня  2020  року  № 135  “Про перерозподіл  видатків  у  межах
загального  обсягу  бюджетних  призначень  по  управлінню  охорони  здоров'я
Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік”;

від  24  березня  2020  року  №  137  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради  міста  Кропивницького  “Про  звільнення  у  2020  році  окремих
категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується
до бюджету міста Кропивницького”;

від  24  березня  2020  року  №  140   “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю I та
II  груп  по  зору  на  50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування
квартирними телефонами”;

від  24  березня  2020  року  №  141   “Про  затвердження  переліку  рейсів
автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх
товариств на 2020 рік”;

від  24  березня  2020  року  №  142   “Про  надання  згоди  на  визначення
одержувачів бюджетних коштів”;

від 24 березня 2020 року № 145 “Про закінчення опалювального сезону
2019/2020 року”;

від 24 березня 2020 року № 146  “Про проведення місячника з озеленення,
прибирання та благоустрою території міста Кропивницького”;

від 24 березня 2020 року №  147 “Про безкоштовну передачу майна”;
від 10 квітня  2020 року № 160 “Про передачу продуктів харчування”;
від 10 квітня  2020 року № 161 “Про передачу продуктів харчування”;
від  14  квітня   2020  року  № 167   “Про  надання  одноразової  адресної

грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від 14  квітня  2020 року № 168 “Про надання грошової допомоги у зв'язку
з 34-ми роковинами Чорнобильської трагедії”;

від 14 квітня 2020 року № 181 “Про вибуття дітей із сім’ї патронатного
вихователя”;

від 28 квітня 2020 року № 188 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  надання  згоди  на  безоплатну  передачу
комплексу  будівель  по  вул.  Кропивницького,  119  з  державної  власності  до
комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького”;
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від 28 квітня 2020 року № 196 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної  власності  територіальної  громади м.  Кропивницького житлового
приміщення”;

від 28 квітня 2020 року № 199 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від
29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження Програми створення та розвитку
містобудівного  кадастру  у  складі  управління  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської міської ради на 2014-2021 роки”;

від  28  квітня  2020  року  №  211  “Про  перерозподіл  видатків  у  межах
загального обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту
та зв’язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік”;

від  08  травня   2020  року  №  212  “Про  влаштування  дітей  в  сім’ю
патронатного вихователя”;

від  12  травня   2020  року  №  217   “Про  надання  грошової  допомоги
гр. Н.Росляк”;

від 12 травня  2020 року № 218 “Про надання грошової допомоги з нагоди
Дня пам'яті жертв політичних репресій”;

від  12  травня   2020  року  №  224  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу демонтованих матеріалів”;

від 26 травня  2020 року № 234 “Про затвердження складу ініціативної
групи  з  підготовки  установчих  зборів  Громадської  ради  при  Виконавчому
комітеті Міської ради міста Кропивницького (2020-2022 рр.)”;

від 26 травня  2020 року № 235 “Про створення постійно діючої комісії
для  розгляду  питань  щодо  відключення  споживачів  від  систем  (мереж)
централізованого  опалення  (теплопостачання)  та  постачання  гарячої  води,
затвердження її складу”;

від  26  травня   2020  року  №  236  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради міста  Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року  № 2280 “Про затвердження
програми  реалізації  вимог  Закону  України  “Про  адміністративні  полуги”  на
2019-2021 роки”;

від 27 травня  2020 року № 243 “Про негайне відібрання дитини”;
від  09  червня  2020  року  № 250   “Про  надання  одноразової  грошової

допомоги на поховання Почесних громадян міста В.Желтобрюха, В.Кривенка”;
від  09  червня  2020  року  №  262  “Про  нагородження  Біденко  О.В.,

Панченко І.В., Піліпьонка В.Г.”;
від  12  червня  2020  року  №  264  “Про  перерозподіл  видатків  у  межах

загального обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту
та зв’язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік”;

від  12 червня  2020 року  № 265  “Про перерозподіл  видатків  у  межах
загального  обсягу  бюджетних  призначень  по  управлінню  охорони  здоров'я
Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік”;
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від 23 червня 2020 року № 267 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького майнових
комплексів  закладів  освіти,  які  перебувають  у  комунальній  власності
територіальної громади смт Нового”; 

від 14 липня 2020 року № 286  “Про внесення змін до рішень виконавчого
комітету  міської  ради  від  08  листопада  2012  року  №  942,  від  08  серпня
2018 року № 379”;

від 14 липня 2020 року № 292 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних засобів
регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького”;

від 14 липня 2020 року № 293  “Про створення комісії з безкоштовного
прийняття-передачі  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м. Кропивницького житлового приміщення”;

від 14 липня 2020 року № 294 “Про надання одноразової  матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від  14  липня  2020  року  №  297  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  14  липня  2020  року  №  298  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від 28 липня 2020 року № 319 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 “Про затвердження Програми
розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на
2018-2020 роки (в новій редакції)” (зі змінами)”;

від 28 липня 2020 року № 320 “Про нагородження Калапи С.Г.”;
від 28 липня 2020 року № 321 “Про погодження проєкту рішення Міської

ради міста Кропивницького “Про внесення змін та доповнень до рішень міської
ради щодо приватизації комунального майна”;

від 28 липня 2020 року № 322  “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про передачу майна  Кропивницькому міському
військовому комісаріату”;

від 28 липня 2020 року № 327  “Про погодження проєкту рішення Міської
ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2280 “Про затвердження Програми
реалізації  вимог  Закону  України  “Про  адміністративні  послуги”  на
2019-2021 роки”;

від 11 серпня 2020 року № 345 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення
міської ради від 10 червня 2016 року № 325 “Про обсяги і межі повноважень,
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які  визначаються  Кіровоградською  міською  радою  Кіровській  та  Ленінській
районним у м. Кіровограді радам сьомого скликання та їх виконавчим органам”;

від  11  серпня  2020  року  №  348  “Про  надання  грошової  допомоги
гр. Г.Лисенко”;

від 11 серпня 2020 року №  349 “Про надання грошової допомоги з нагоди
Міжнародного дня глухих”; 

від 13 серпня 2020 року № 377 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  присвоєння  звання  “Почесний  громадянин
міста Кропивницького”;

від 25 серпня 2020 року № 383 “Про безкоштовну передачу майна”; 
від 25 серпня 2020 року № 387 “Про надання грошової допомоги з нагоди

Дня партизанської слави”;
від  09  вересня  2020  року  №  426  “Про  нагородження  з  нагоди

266-ої річниці заснування міста”; 
від 09 вересня 2020 року № 446 “Про виконання Закону України “Про

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”; 
від  09  вересня  2020  року  № 447  “Про перерозподіл  видатків  у  межах

загального обсягу бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту
та зв’язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік” 

Начальник загального відділу Олена БРЮМ


