
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 09 лютого 2021 року     № 68

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  Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради згідно з
додатком.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Любов Федорова 35 61 59



         

Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
09 лютого 2021 року № 68

ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету міської ради,

які знімаються з контролю

від 13 червня 2017 року № 282 “Про створення комісії по контролю за
дотриманням законодавства в сфері надання ритуальних послуг”;

від  18  грудня  2018  року  № 601  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  18  грудня   2018  року  №  646  “Про  регулювання  питань  щодо
перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті”;

від  23  липня  2019  року  №  415  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  від  31  січня  2019  року  №  2285  “Про
затвердження  Програми  розвитку  місцевого  електронного  урядування  на
2019-2021 роки”;

від  13  серпня  2019  року  № 442  “Про  передачу  об'єкта  благоустрою
“Вуличний  спортивний  майданчик  “Фітнес-екомістечко  на  Бєляєва”
по вул. Бєляєва, буд. 1”; 

від  11  вересня  2019  року  №  514  “Про  внесення  змін  до  рішення
виконавчого комітету міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про
затвердження  мережі  автобусних  маршрутів  загального  користування
м. Кіровограда”;

від 11 вересня 2019 року № 535 “Про надання одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  22  жовтня   2019  року  №  615  “Про  затвердження  висновку
управління з питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання
дитини  Гордєєвої  Аліни  Сергіївни,  10.02.2009  року  народження,  для  її
тимчасового виїзду за межі України”;

від  22  жовтня   2019  року  №  616  “Про  затвердження  висновку
управління з питань захисту прав дітей про підтвердження місця проживання
дитини  Крой  Анастасії  Ярославівни,  20.05.2006  року  народження,  для  її
тимчасового виїзду за межі України”;

від 23 грудня  2019 року № 740 “Про погодження рішення Міської ради
міста  Кропивницького  “Про  затвердження  переліку  уточнених  назв  і
написання українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів,
тупиків, бульварів міста Кропивницького”;

від 23 грудня  2019 року № 741  “Про організацію харчування учнів та
вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2020 рік”;
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від 14 січня  2020 року № 4  “Про погодження проєкту рішення Міської

ради  міста  Кропивницького  “Про  перейменування  Центральної  міської
бібліотеки  та  бібліотеки-філії  №  6  Міської  централізованої  бібліотечної
системи міста Кропивницького”;

від 28 січня  2020 року № 23 “Про організацію навчання населення з
цивільного захисту міста у 2020 році”;

від  28  січня  2020  року  №  24  “Про  забезпечення  функціонування
системи військового обліку на території м. Кропивницького у 2020 році”;

від 28 січня  2020 року № 28 “Про погодження проєкту рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  “Про  затвердження  Програми  розвитку
туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки”;

від 25 лютого 2020 року № 89 “Про організацію проведення призову
громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні -
червні 2020 року”;

від 10 березня 2020 року № 115  “Про виконання бюджету міста  за
2019 рік та заходи на 2020 рік”;

від 10 березня 2020 року № 116 “Про нагородження Пахомової С.В.
та Шукрути Л.В.”;

від 24 березня 2020 року № 138 “Про передачу книги “Лузер”;
від  24  березня  2020  року  №  158  “Про  погодження  тимчасово

встановлених  комунальним  некомерційним  підприємством  “Поліклінічне
об’єднання” Міської ради міста Кропивницького” тарифів на платні послуги з
медичного обслуговування”;

від 03 квітня  2020 року № 159 “Про виділення коштів з резервного
фонду міського бюджету”;

від  14  квітня  2020 року № 163 “Про надання одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від 14 квітня  2020 року № 164 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від 14 квітня 2020 року № 165 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги  членам  сімей  загиблих/померлих  та  зниклих  безвісти  учасників
антитерористичної  операції,  операції  Об'єднаних  сил  для  вирішення
соціально-побутових питань”;

від 14 квітня  2020 року № 166 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги  дітям  загиблих/померлих  та  зниклих  безвісти  учасників
антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил”;

від  14  квітня  2020  року  №  183  “Про  погодження  тимчасово
встановлених  комунальним  некомерційним  підприємством  “Територіальне
стоматологічне об’єднання” Міської ради міста Кропивницького” тарифів на
платні послуги з медичного обслуговування”;

від  14  квітня  2020  року  №  184  “Про  погодження  тимчасово
встановлених  комунальним  некомерційним  підприємством  “Міський
пологовий  будинок  з  функціями  перинатального  центру  ІІ  рівня”  Міської
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ради  міста  Кропивницького”  тарифів  на  платні  послуги  з  медичного
обслуговування”;

від 15 квітня 2020 року № 185 “Про надання грошової допомоги до
75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”;

від  23 квітня  2020 року № 186 “Про виділення  коштів  з  резервного
фонду бюджету міста”;

від 28 квітня 2020 року № 209 “Про проведення інвентаризації об’єктів
незавершеного  будівництва  та  проєктно-кошторисних  документацій,  що
перебувають на  балансі  управління капітального будівництва Міської  ради
міста Кропивницького”;

від  19 травня  2020 року № 231 “Про передачу проєктно–кошторисної
документації”;

від 26 травня  2020 року № 232 “Про перерозподіл обсягу  бюджетних
призначень”;

від 01 червня 2020 року № 244 “Про виділення коштів з  резервного
фонду міського бюджету”; 

від  09  червня  2020  року  №  245  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради  міста  Кропивницького  “Про  встановлення  транспортного
податку на 2021 рік”;

від  09  червня  2020  року  №  248  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської
ради від 21 листопада 2017 року № 1197 “Про започаткування міської премії в
галузі культури”;

від 19 червня 2020 року № 266 “Про встановлення розміру внесків за
обслуговування  та  заміну  вузлів  комерційного  обліку  централізованого
водопостачання”;

від  23  червня  2020  року  №  270  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення у 2020 році вихованців
КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської  ради міста  Кропивницького” від
сплати  адміністративного  збору,  який  зараховується  до  бюджету  міста
Кропивницького”;

від  14  липня  2020  року  №  287  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської
ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження Програми розвитку
культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”;

від  14  липня  2020  року  №  288  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького  “Про внесення змін до рішення Міської
ради  міста  Кропивницького  від  14  лютого  №  3121  “Про  затвердження
Програми  розвитку  туристичної  галузі  міста  Кропивницького
на 2020-2022 роки”;

від  14  липня  2020  року  №  290  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської
ради    міста    Кропивницького   від  05  березня   2020  року   № 3154   “Про
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затвердження  Положення  про  громадський  бюджет  (бюджет  участі)  міста
Кропивницького в новій редакції”;

від 14 липня 2020 року № 291 “Про заходи щодо підготовки міського
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року”;

від 14 липня 2020 року № 295 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги дитині загиблого учасника операції Об'єднаних сил”; 

від 14 липня 2020 року № 296 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги  члену  сім'ї  загиблого  учасника  операції  Об'єднаних  сил  для
вирішення соціально-побутових питань”; 

від  28  липня  2020  року  №  324  “Про  надання  згоди  на  безоплатну
передачу приміщень”; 

від  28  липня  2020  року  №  328  “Про  надання  одноразової  адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”; 

від 28 липня 2020 року № 329 “Про надання грошової допомоги членам
сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС до Дня
незалежності України”;

від 28 липня 2020 року № 330  “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від  28  липня  2020  року  №  341  “Про  затвердження  висновку  про
способи  участі  одного  з  батьків  у  вихованні  дитини,  місце  та  час  їх
спілкування”;

від  11  серпня  2020  року  №  344  “Про  створення  комісії  з  питання
безоплатного  прийняття-передачі  до  комунальної  власності  територіальної
громади міста Кропивницького квартири № 55 по вул. Острівській, 4”;

від  11  серпня  2020  року  №  346 “Про  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  11  серпня  2020 року  №  347 “Про надання  грошової  допомоги  з
нагоди Міжнародного дня людей похилого віку”; 

від 11 серпня 2020 року № 372 “Про затвердження висновку”;
від  17  серпня  2020  року  №  378  “Про  затвердження  висновку  про

визначення місця проживання дитини”;
від  25  серпня  2020  року  №  379  “Про  надання  згоди  на  безоплатну

передачу комплексу будівель”;
від 25 серпня 2020 року № 389 “Про проведення конкурсу з визначення

програм  (проєктів,  заходів),  розроблених  міськими  громадськими
об’єднаннями  соціальної  спрямованості,  для  виконання  (реалізації)  яких
надається  фінансова  підтримка  з  бюджету  міста  Кропивницького
у 2021 році”; 

від  25  серпня  2020  року  № 413  “Про  затвердження  висновку  щодо
доцільності позбавлення батьківських прав”;

від  25  серпня  2020  року  № 414  “Про  затвердження  висновку  щодо
доцільності відібрання дітей від матері без позбавлення батьківських прав”; 



5
від 09 вересня 2020 року № 421 “Про організацію проведення призову

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтні-
грудні 2020 року”; 

від  09  вересня  2020  року  №  425  “Про  підсумки  міського  огляду-
конкурсу  на  кращий  благоустрій  багатоквартирних  будинків  та  будинків
приватного сектору у м. Кропивницькому”; 

від 09 вересня 2020 року № 428 “Про відведення місць під обладнання
стендів,  дощок  оголошень  для  розміщення  матеріалів  передвиборної
агітації”; 

від 09 вересня 2020 року № 433 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від 09 вересня 2020 року № 434 “Про надання щомісячної матеріальної
допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції”; 

від  09  вересня  2020  року  №  435  “Про  надання  грошової  допомоги
членам сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС
до Дня захисника України”;

від 09 вересня 2020 року № 436 “Про надання одноразової  адресної
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  за  депутатськими
зверненнями”;

від  09  вересня  2020  року  №  441  “Про  вибуття  дітей  із  сім’ї
патронатного вихователя”; 

від 09 вересня 2020 року № 450  “Про нагородження відзнакою міської
ради та виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги” ІІ ступеня”;

від 09 вересня 2020 року № 453  “Про погодження проєкту рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині
А2077”;

від 09 вересня 2020 року № 454  “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  09  вересня  2020  року  №  455  “Про  надання  пільги  орендарям
комунального майна на період обмежувальних карантинних заходів”;

від 22 вересня 2020 року № 477  “Про визнання таким, що втратило
чинність, рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
від 09 вересня 2020 року № 440”;

від  15  жовтня  2020  року  № 491  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської  ради  міста  Кропивницького  “Про  передачу  майна  військовій
частині А2077”;

від 15 жовтня 2020 року № 494 “Про передачу проєктно–кошторисної
документації”;

від  15 жовтня 2020 року № 495 “Про затвердження мережі  закладів
освіти міста Кропивницького на 2020/2021 навчальний рік”;

від  15  жовтня  2020  року  № 496  “Про  надання  дозволу  на  передачу
будівлі”;
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від 15 жовтня 2020 року № 499  “Про надання одноразової адресної

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;
від 15 жовтня 2020 року № 500 “Про надання одноразової матеріальної

допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від 15 жовтня 2020 року № 505 “Про початок опалювального сезону
2020/2021 року”;

від  15  жовтня  2020  року  №  511  “Про  погодження  проєкту  рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської
ради від 28 квітня 2011 року № 473”;

від  15  жовтня  2020  року  № 532  “Про  затвердження  висновку  щодо
доцільності відібрання дитини від батька без позбавлення батьківських прав”;

від  15  жовтня  2020  року  № 533  “Про  утворення  міждисциплінарної
команди”;

від  15  жовтня  2020  року  № 534  “Про  затвердження  висновку  щодо
доцільності позбавлення батьківських прав”;

від 15 жовтня 2020 року № 535 “Про перерозподіл обсягу бюджетних
призначень”;

від 19 жовтня 2020 року № 536 “Про відпуск матеріальних цінностей з
міського матеріального резерву”;

від 21 жовтня 2020 року № 537 “Про затвердження Порядку надання
одноразової  грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького,  які
постраждали від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року”;

від 22 жовтня 2020 року № 538 “Про перерозподіл обсягу бюджетних
призначень”;

від 22 жовтня 2020 року № 539 “Про надання одноразової  грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного
лиха 17 жовтня 2020 року”;

від 27 жовтня 2020 року  № 541 “Про надання одноразової грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного
лиха  17 жовтня 2020 року”;

від 27 жовтня 2020 року № 542  “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”;

від  27  жовтня  2020  року  №  543  “Про  надання  грошової  допомоги
гр. О.Балагурі, А.Денисенко, Є.Зіновьєвій, В.Щербі”;

від  27 жовтня  2020 року  № 544 “Про надання  одноразової  адресної
грошової допомоги особам з інвалідністю 1 і 2 груп по зору для вирішення
соціально-побутових питань”;

від  27  жовтня  2020  року  №  547  “Про  надання  грошової  допомоги
ветерану війни - визволителю міста”;

від 27 жовтня 2020 року № 548 “Про надання одноразової  грошової
допомоги  членам  сімей  військовослужбовців,  які  загинули  в  Республіці
Афганістан, для вирішення соціально-побутових питань”;
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від 27 жовтня 2020 року № 549  “Про внесення змін та доповнень до

рішення  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від
14 квітня 2020 року № 165 “Про надання щомісячної матеріальної допомоги
членам  сімей  загиблих  (померлих)  та  зниклих  безвісти  учасників
антитерористичної  операції,  операції  Об'єднаних  сил  для  вирішення
соціально-побутових питань”;

від 27 жовтня 2020 року № 550 “Про внесення змін та доповнень до
рішення  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  14  квітня   2020  року  №  166  “Про  надання   щомісячної  матеріальної
допомоги  дітям  загиблих  (померлих)  та  зниклих  безвісти  учасників
антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил”;

від 27 жовтня 2020 року № 560  “Про затвердження висновку щодо
визначення  порядку  участі  у  вихованні  та  спілкуванні  з  малолітньою
дитиною”;

від  27  жовтня  2020  року  № 561  “Про  затвердження  висновку  щодо
доцільності позбавлення батьківських прав”;

від  27  жовтня  2020  року  № 562  “Про  затвердження  висновку  щодо
доцільності позбавлення батьківських прав”;

від  27  жовтня  2020  року  № 563  “Про  затвердження  висновку  щодо
доцільності поновлення батьківських прав”;

від  27  жовтня  2020  року  №  565  “Про  поповнення  прийомної  сім’ї
Холодовської Юлії Миколаївни та Холодовського Анатолія Миколайовича”;

від 27 жовтня 2020 року № 566 “Про вибуття дітей із сім’ї патронатного
вихователя”;

від  02  листопада  2020  року  №  572  “Про  передачу  на  баланс
влаштованої зупинки громадського транспорту в м. Кропивницькому”;

від 02 листопада 2020 року № 583 “Про виділення коштів з резервного
фонду бюджету міста”;

від 02 листопада 2020 року № 584 “Про надання одноразової грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного
лиха 17 жовтня 2020 року”;

від 10 листопада 2020 року №  589 “Про погодження проєкту рішення
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна”;

від 10 листопада 2020 року №  592 “Про надання грошової допомоги до
Міжнародного дня осіб з інвалідністю”;

від 10 листопада 2020 року № 593 “Про надання одноразової грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного
лиха 17 жовтня 2020 року”;

від 24 листопада 2020 року № 604 “Про надання одноразової грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного
лиха 17 жовтня 2020 року”;

від  03  грудня  2020  року  № 614 “Про надання  одноразової  грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного
лиха 17 жовтня 2020 року”;
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від  15  грудня  2020  року  №  620  “Про  погодження  проєкту  рішення

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішень Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408”;

від 15 грудня 2020 року № 623 “Про нагородження відзнаками міської
ради  та  виконавчого  комітету  м.  Кропивницького  „За  заслуги”  І  та
ІІ ступенів”;

від  15  грудня  2020  року  №  628  “Про  погодження  проєкту  рішення
Кропивницької  міської  ради “Про затвердження Програми розвитку освіти
міста Кропивницького на 2021-2025 роки”;

від  15  грудня  2020  року  №  629  “Про  закріплення  територій
обслуговування  за  закладами  загальної  середньої  освіти  та  інклюзивно-
ресурсними центрами міста на 2021/2022 навчальний рік”;

від 15 грудня 2020 року № 630 “Про затвердження акта приймання-
передачі”;

від  15  грудня  2020  року  № 634 “Про надання  одноразової  грошової
допомоги  члену  сім'ї  загиблого  учасника  операції  Об'єднаних  сил  для
встановлення пам'ятника”;

від 15 грудня 2020 року № 635 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького”;

від  18  грудня  2020  року  № 668 “Про надання  одноразової  грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького, які постраждали від стихійного
лиха 17 жовтня 2020 року”;

від 18 грудня 2020 року № 669 “Про надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  операції  Об'єднаних  сил,  які  є  мешканцями
м.Кропивницького”;

від  18  грудня  2020  року  №  670  “Про  схвалення  проєкту  рішення
Кропивницької  міської  ради  “Про  бюджет  Кропивницької  міської
територіальної громади на 2021 рік”;

від  29  грудня  2020  року  №  675  “Про  погодження  проєкту  рішення
Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2021-2023 роки”;

від 29 грудня 2020 року № 677 “Про організацію харчування учнів та
вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2021 рік”

Начальник загального відділу Олена БРЮМ

 


