
    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 13 липня 2021 року            № 402 

 

 

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. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Петренко 35 61 57



 

          

 

       Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Кропивницької міської ради 

       13 липня 2021 року № 402 

 

ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету міської ради, 

які знімаються з контролю 

 

від 26 листопада  2019 року № 671 “Про нагородження відзнакою 

міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” 

ІІ ступеня”; 

 від 09 січня 2020 року № 1 “Про внесення змін до рішень 

виконавчого комітету міської ради від 08 листопада 2012 року № 942, 

від 12 жовтня 2017 року № 466 та від 08 серпня 2018 року № 379”;

 від 10 лютого 2020 року № 59  “Про основні заходи цивільного 

захисту міста на 2020 рік”; 

 від 10 лютого 2020 року № 67 “Про затвердження фінансових 

планів”; 

від 03 квітня  2020 року № 159 “Про виділення коштів з резервного 

фонду міського бюджету”; 

 від 12 травня 2020 року № 214 “Про погодження тимчасово 

встановлених комунальним некомерційним підприємством 

“Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького” 

тарифів на платні послуги з медичного обслуговування”; 

 від 10 липня 2020 року № 283 “Про внесення змін до показників бюджету 

селища Нового на 2020 рік”; 

 від 14 липня 2020 року № 316 “Про погодження проєкту рішення Міської 

ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого № 1410 “Про затвердження програми 

паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки”; 

від 28 липня 2020 року №  324 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу приміщень”; 

від 28 липня 2020 року № 334  “Про продовження терміну перебування 

дітей в сім’ї патронатного вихователя”; 

 від 11 серпня 2020 року № 365 “Про демонтаж самовільно розміщених 

рекламних засобів”; 

 від 25 серпня 2020 року № 390  “Про надання фінансової підтримки 

міським громадським об’єднанням соціальної спрямованості у 2020 році”; 

 від 25 серпня 2020 року № 417 “Про влаштування дітей в сім’ю 

патронатного вихователя”;  

 від 14 вересня 2020 року № 448 “Про затвердження коефіцієнта 

співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних”;
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 від 15 вересня 2020 року № 449  “Про тимчасову організацію руху 

транспорту по вул. Кропивницького”; 

 від 22 вересня 2020 року № 460 “Про погодження проєкту рішення 

Міської ради міста Кропивницького “Про безоплатну передачу завершеної 

реконструкції каналізаційного колектора по вул. Ельворті у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”; 

 від 22 вересня 2020 року № 476 “Про влаштування дітей в сім’ю 

патронатного вихователя”; 

від 02 листопада 2020 року № 567 “Про дозвіл на списання витрат по 

об’єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються”; 

 від 02 листопада 2020 року № 574  “Про організацію проведення                             

приписки громадян України, 2004 року народження, до призовної дільниці                         

у січні - березні 2021 року”; 

 від 10 листопада 2020 року № 590 “Про затвердження фінансових 

планів”; 

 від 27 листопада 2020 року № 609 “Про продовження терміну 

перебування дітей в сім’ї патронатного вихователя”; 

 від 10 грудня 2020 року № 616  “Про негайне відібрання дитини”; 

 від 15 грудня 2020 року № 621 “Про затвердження акта приймання-

передачі”; 

 від 15 грудня 2020 року № 624 “Про встановлення довічного пансіону 

Сухомлину М.О.”; 

 від 15 грудня 2020 року № 626 “Про передачу на баланс влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому”; 

 від 15 грудня 2020 року № 627 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади  смт Нового”; 

 від 15 грудня 2020 року № 651 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про звільнення від сплати державного мита”; 

 від 15 грудня 2020 року № 659  “Про продовження терміну перебування 

дітей в сім’ї патронатного вихователя”; 

 від 15 грудня 2020 року № 660 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

 від 15 грудня 2020 року № 661 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

 від 15 грудня 2020 року № 662 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

 від 15 грудня 2020 року № 663 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

 від 15 грудня 2020 року № 667 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності повернення дитини матері”; 
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 від 29 грудня 2020 року № 673 “Про погодження укладання договору про 

організацію надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським 

електричним транспортом”; 

 від 29 грудня 2020 року № 680 “Про передачу закінченого будівництвом 

об’єкта”; 

 від 12 січня 2021 року № 1 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про передачу майна”; 

від 12 січня 2021 року № 2  “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

від 12 січня 2021 року № 6 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

від 12 січня 2021 року № 22 “Про затвердження висновку”; 

від 26 січня 2021 року № 25 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про структуру та загальну чисельність 

виконавчих органів Кропивницької міської ради”; 

 від 26 січня 2021 року № 26 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми розвитку галузі 

охорони здоров'я на 2021-2025 роки”; 

від 26 січня 2021 року № 27 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми розвитку культури 

в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки”; 

 від січня 26 січня 2021 року № 30 “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу контейнерів з роздільного збору твердих побутових відходів для 

закладів освіти міста”; 

 від 26 січня 2021 року № 34 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради                

від 17 січня 2017 року № 759 “Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в 

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 35 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “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 2017-2022 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 36 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми                           

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому              

на 2021-2024 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 37 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 38 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми формування 
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позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького                

на 2021-2023 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 39 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми розвитку малого                

і середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 40 “Про дострокове припинення договорів”; 

 від 26 січня 2021 року № 44 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 45 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “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 26 січня 2021 року № 46 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Міської програми підтримки 

сімей на 2021 – 2023 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 47 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Міської програми “Молодь” 

на 2021 – 2023 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 48 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Міської програми відпочинку 

та оздоровлення дітей на 2021 – 2023 роки”; 

 від 26 січня 2021 року № 52 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від батька без позбавлення батьківських прав”; 

 від 26 січня 2021 року № 53 “Про затвердження висновку”; 

 від 26 січня 2021 року № 57 “Про вибуття дітей із сім’ї патронатного 

вихователя”; 

від 26 січня 2021 року № 60 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2021-2023 роки”; 

 від 09 лютого 2021 року № 61 “Про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав”; 

 від 09 лютого 2021 року № 63 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

31 січня 2019 року № 2280 “Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України “Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”; 

 від 09 лютого 2021 року № 67 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради          

від 14 лютого 2020 року № 3128 “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2020-2022 роки”; 

 від 09 лютого 2021 року № 73 “Про затвердження містобудівної 

документації “Детальний план території кварталу в межах вулиць Героїв 

України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка м. Кропивницький”; 
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 від 09 лютого 2021 року № 84 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

 від 09 лютого 2021 року № 86 “Про затвердження висновку”; 

 від 15 лютого 2021 року № 89 “Про негайне відібрання дітей”; 

 від 23 лютого 2021 року № 97 “Про видачу ордера на видалення зелених 

насаджень”; 

 від 23 лютого 2021 року № 101 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про звільнення у 2021 році вихованців                           

КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” від 

сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади”; 

 від 23 лютого 2021 року № 102 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про звільнення у 2021 році окремих категорій 

осіб від  оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

 від 23 лютого 2021 року № 111 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради                 

від 14 лютого 2020 року № 3107 “Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки”; 

 від 23 лютого 2021 року № 121 “Про вибуття дітей із сім’ї патронатного 

вихователя”; 

 від 23 лютого 2021 року № 122 “Про передачу проєктно–кошторисної 

документації ”; 

 від 23 лютого 2021 року № 123 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

матеріальних активів, які перебувають на балансі Новенської селищної ради”; 

 від 01 березня 2021 року № 124 “Про зняття з балансу приватизованого 

житла”; 

 від 09 березня 2021 року № 127 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2020 року № 29 “Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг у форматі “Прозорий 

офіс” міста Кропивницького”; 

 від 09 березня 2021 року № 128 “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу контейнерів з роздільного збору твердих побутових відходів для 

закладів освіти міста”; 

 від 09 березня 2021 року № 129 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Положень про відзнаки 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету”; 

 від 09 березня 2021 року № 130 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження 

Положення”; 
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 від 09 березня 2021 року № 133 “Про встановлення тарифу за одну 

поїздку пасажира у міському електричному транспорті м. Кропивницького”; 

 від 09 березня 2021 року № 134 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького”; 

 від 09 березня 2021 року № 136 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання у 2021 році пільг щодо сплати 

державного мита за видачу певних видів документів”; 

 від 09 березня 2021 року № 137 “Про уповноваження посадових осіб”; 

 від 09 березня 2021 року № 142 “Про надання одноразової           

матеріальної допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями  

м. Кропивницького”; 

 від 09 березня 2021 року № 144 “Про надання грошової допомоги                  

гр. М.Пихтіній, О.Цишевській”; 

від 23 березня 2021 року № 155 “Про затвердження переліку рейсів 

автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх 

товариств на 2021 рік”; 

від 23 березня 2021 року № 156 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про встановлення граничної чисельності 

працівників Кропивницького міського центру соціальних служб”; 

 від 23 березня 2021 року № 159 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження складу комісії з розгляду 

питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького”; 

від 23 березня 2021 року № 160 “Про надання одноразової грошової 

допомоги членам сімей військовослужбовців, які загинули в Республіці 

Афганістан, для вирішення соціально-побутових питань”; 

 від 23 березня 2021 року № 163  “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми економічного                      

і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями 

розвитку на 2022 і 2023 роки”; 

від 23 березня 2021 року № 165  “Про закінчення опалювального сезону 

2020/2021 року”;  

від 23 березня 2021 року №  167 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

 від 23 березня 2021 року № 168  “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про найменування вулиць і провулків в 

громадській організації “Садівниче товариство “Восход”; 

 від 23 березня 2021 року № 169  “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про найменування вулиць і провулків у 

Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”; 

 від 23 березня 2021 року № 170 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про найменування вулиць”;  
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від 23 березня 2021 року № 173  “Про дозвіл на списання медичного 

обладнання ”; 

від 23 березня 2021 року № 180 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності повернення дитини матері”; 

від 23 березня 2021 року № 181 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав”; 

від 23 березня 2021 року № 182 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав ”; 

від 23 березня 2021 року №183  “Про затвердження висновку”; 

від 23 березня 2021 року № 184  “Про затвердження висновку”; 

від 23 березня 2021 року № 186 “Про затвердження висновку”; 

від 23 березня 2021 року № 187 “Про затвердження висновку”; 

від 13 квітня 2021 року № 204 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про передачу майна”; 

від 13 квітня 2021 року № 208 “Про передачу проєктно-кошторисної 

документації”; 

від 13 квітня 2021 року № 209 “Про передачу проєктно-кошторисної 

документації”; 

від 13 квітня 2021 року № 214 “Про надання грошової допомоги у зв'язку 

з 35-ми роковинами Чорнобильської трагедії”; 

від 13 квітня 2021 року № 217 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік”; 

від 13 квітня 2021 року № 221 “Про затвердження Положення про 

уповноважену особу (осіб) Виконавчого комітету Кропивницької міської ради”; 

від 13 квітня 2021 року № 222 “Про встановлення вартості проїзних 

квитків тривалого користування у міському пасажирському транспорті”; 

від 13 квітня 2021 року № 224 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про встановлення транспортного податку”; 

від 13 квітня 2021 року № 228 “Про затвердження висновку”; 

від 13 квітня 2021 року № 229 “Про затвердження висновку”; 

від 13 квітня 2021 року № 230 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 13 квітня 2021 року № 231 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 27 квітня 2021 року № 246 “Про передачу бюджетних призначень на 

2021 рік”; 

від 27 квітня 2021 року № 248 “Про застосування коефіцієнтів 

співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних”; 

від 27 квітня 2021 року № 256 “Про надання грошової допомоги до             

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

від 27 квітня 2021 року № 258 “Про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня пам'яті жертв політичних репресій”; 
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від 27 квітня 2021 року № 259 “Про надання грошової допомоги                  

гр. Н. Росляк, Є.Стельмах”; 

від 27 квітня 2021 року № 260 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                                     

м. Кропивницького”; 

від 27 квітня 2021 року № 261 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 27 квітня 2021 року № 276 “Про затвердження висновку”; 

від 27 квітня 2021 року № 277 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від матері без позбавлення батьківських прав”;  

від 27 квітня 2021 року № 278 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 27 квітня 2021 року № 279 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 11 травня 2021 року № 286 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про передачу майна”; 

від 11 травня 2021 року № 300 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради                 

від 31 січня 2019 року № 2276 “Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького              

на 2019 – 2021 роки” 

 

 

 

       Начальник управління діловодства 

       та організаційної роботи      Олена БРЮМ 

 
 

  


