
      
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від “13” вересня 2022 року               № 595 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ольга Ковальова 35 61 57



 

       Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Кропивницької міської ради 

       “13” вересня 2022 року № 595 

 

ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету міської ради, 

які знімаються з контролю 

 

від 18 грудня  2018 року № 641 “Про підключення до порталів “DoZorro”, 

“ProZorro.Продажі”, “Відкритий бюджет” та “iGov” ”; 

від 26 січня 2021 року № 51 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

від 09 лютого 2021 року № 66 “Про передачу залишків коштів”; 

від 23 лютого 2021 року № 91 “Про надання фінансової підтримки 

міським громадським об’єднанням соціальної спрямованості у 2021 році”; 

від 23 лютого 2021 року №  92 “Про основні заходи цивільного захисту 

міста на 2021 рік”; 

від 09 березня 2021 року № 125 “Про виконання бюджету міста за                  

2020 рік та заходи на 2021 рік”; 

від 09 березня 2021 року № 126 “Про організацію навчання населення з 

цивільного захисту міста у 2021 році”; 

від 09 березня 2021 року № 145 “Про погодження проєкту рішення” 

Кропивницької міської ради “Про здійснення виплат одноразової адресної 

грошової допомоги за 2020 рік”; 

від 23 березня 2021 року № 164 “Про визначення місць для здійснення 

сезонної торгівлі у місті Кропивницькому”; 

від 23 березня 2021 року № 188 “Про влаштування дітей в сім’ю 

патронатного вихователя”; 

від 13 квітня 2021 року № 210 “Про безоплатну передачу майна”; 

від 13 квітня 2021 року № 211 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження проміжного ліквідаційного 

балансу”; 

від 13 квітня 2021 року № 215 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил”; 

від 13 квітня 2021 року № 216 “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 13 квітня 2021 року № 223 “Про визначення ділянки дороги 

пішохідною зоною”; 

від 27 квітня 2021 року № 240 “Про затвердження Плану заходів щодо 

складання прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

на 2023-2024 роки”; 
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від 27 квітня 2021 року № 243 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження об'єкта комунальної власності 

м.Кропивницького, який підлягає приватизації”;  

від 07 травня 2021 року № 285 “Про продовження терміну перебування 

дитини в сім’ї патронатного вихователя”; 

від 11 травня 2021 року № 293 “Про схвалення текстових та графічних 

матеріалів «Внесення змін до комплексної схеми розміщення та архітектурних 

типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території м. Кропивницького”; 

від 25 травня 2021 року № 302 “Про надання щомісячної матеріальної 

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

вирішення соціально-побутових питань”; 

від 08 червня 2021 року № 354 “Про влаштування дитини в сім’ю 

патронатного вихователя”; 

від 22 червня 2021 року № 368 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження ліквідаційного балансу”; 

від 22 червня 2021 року № 390 “Про продовження терміну перебування 

дітей в сім’ї патронатного вихователя”; 

від 13 липня 2021 року № 404 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування шкіл”; 

від 13 липня 2021 року № 416 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дитині померлого учасника операції Об’єднаних сил”; 

від 03 серпня 2021 року № 465 “Про організацію харчування учнів та 

вихованців закладів освіти м. Кропивницького”; 

від 03 серпня 2021 року № 468 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми ведення 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки”; 

від 03 серпня 2021 року № 484  “Про вибуття дитини із сім’ї 

патронатного вихователя”; 

від 10 серпня 2021 року № 510  “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Міжнародного дня глухих”; 

від 31 серпня 2021 року № 533 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про присвоєння звання „Почесний громадянин 

міста Кропивницького”; 

від 31 серпня 2021 року № 535 “Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтні - 

грудні 2021 року”; 

від 31 серпня 2021 року № 540 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми розроблення 

містобудівної документації Кропивницької міської територіальної громади на 

2022-2024 роки”; 

від 31 серпня 2021 року № 563 “Про затвердження висновку”; 
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від 31 серпня 2021 року № 564 “Про продовження терміну перебування 

дитини в сім’ї патронатного вихователя”; 

від 31серпня 2021 року № 572  “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від матері без позбавлення батьківських прав”; 

від 31серпня 2021 року № 573  “Про затвердження висновку”; 

від 31 серпня 2021 року № 574  “Про затвердження висновку”; 

від 14 вересня 2021 року № 612 “Про влаштування дитини в сім’ю 

патронатного вихователя”; 

від 28 вересня 2021 року № 623  “Про організацію харчування вихованців 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кропивницької міської 

ради”; 

від 28 вересня 2021 року № 634  “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції та операції Об'єднаних сил для вирішення соціально-побутових 

питань”; 

від 26 жовтня 2021 року № 678 “Про затвердження коефіцієнта 

співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних”; 

від 26 жовтня 2021 року № 680 “Про затвердження Положення про 

призначення щорічної міської стипендії кращим спортсменам і матеріального 

заохочення тренерам м. Кропивницького в новій редакції”; 

від 26 жовтня 2021 року № 682 “Про надання дозволу на списання з 

балансу основних засобів товариству з обмеженою відповідальністю науково-

виробничої фірми “Екоцентр”; 

від 26 жовтня 2021 року № 686 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 09 листопада 2021 року № 730 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 09 листопада 2021 року № 732 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил”; 

від 09 листопада 2021 року № 733 “Про надання грошової допомоги 

ветерану війни - визволителю міста”; 

від 09 листопада 2021 року № 734 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 09 листопада 2021 року № 737 “Про затвердження висновку”; 

від 09 листопада 2021 року № 738 “Про затвердження висновку”; 

від 09 листопада 2021 року № 739 “Про затвердження висновку”; 

від 09 листопада 2021 року №740 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

від 23 листопада 2021 року № 752 “Про нагородження відзнаками 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету “За заслуги”                               

І, ІІ ступенів”; 
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від 23 листопада 2021 року № 754 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради ‟Про затвердження переліку об’єктів комунальної 

власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації”; 

від 23листопада 2021 року № 755 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу будівлі”; 

від 23 листопада 2021 року № 756 “Про погодження проєкту рішення 

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

31 січня 2019 року № 2275 “Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки”; 

від 23 листопада 2021 року № 758 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про звільнення у 2022 році вихованців                         

КЗ  “Дитячий будинок “Наш дім” Кропивницької міської ради” від сплати 

адміністративного збору, який зараховується до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади”; 

від 23 листопада 2021 року № 764 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 97 “Про затвердження Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому на                

2021-2023 роки”; 

від 23 листопада 2021 року № 765 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 98 “Про затвердження Програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу                            

м. Кропивницького на 2021-2023 роки” (зі змінами)”; 

від 23 листопада 2021 року № 770 “Про надання грошової допомоги до 

Міжнародного дня осіб з інвалідністю”; 

від 23 листопада 2021 року № 771 “Про надання одноразової 

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

м. Кропивницького”; 

від 23 листопада 2021 року № 772 “Про надання одноразової 

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

м. Кропивницького”; 

від 23 листопада 2021 року № 774 “Про погодження проєкту рішення 

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

15 лютого 2018 року№ 1410 “Про затвердження Програми паспортизації 

нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на                     

2018-2020 роки”; 

від 23 листопада 2021 року № 787 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2022-2024 роки”; 

від 23 листопада 2021 року № 788 “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- 
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правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі 

та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки” (зі змінами)”; 

від 23 листопада 2021 року №789 “Про погодження проєкту рішення 

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

від 23 листопада 2021 року №790 “Про продовження терміну 

перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя”; 

від 23 листопада 2021 року № 793 “Про погодження проєкту рішення 

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

02 лютого 2021 року № 93 “Про затвердження Міської програми профілактики 

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

від 24 листопада 2021 року № 794 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 “Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік”; 

від 24 листопада 2021 року № 795 “Про погодження проєкту рішення 

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

02 лютого 2021 року № 92 “Про затвердження Програми розвитку галузі 

охорони здоров'я на 2021-2025 роки”; 

від 24 листопада 2021 року № 796 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 “Про затвердження 

Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та 

безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки” (зі 

змінами)”; 

від 24 листопада 2021 року № 797 “Про погодження проєкту рішення 

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

31 січня 2019 року № 2285  “Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки” (зі змінами)”; 

від 24 листопада 2021 року № 798 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки”; 

від 24 листопада 2021 року № 799 “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 ”(зі змінами)”; 

від 24 листопада 2021 року № 800 “Про погодження проєкту рішення 

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

14 лютого 2020 року № 3140  “Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки ”(зі змінами)”; 

від 09 грудня 2021 року № 801 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для                

ПП “ОЛІКС”; 
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від 09 грудня 2021 року № 802 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для              

ТОВ “Кіровоград-Євро-Транс”; 

від 09 грудня 2021 року № 803 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для         

КТ “Автолегіон-Варванської Ю.В.”; 

від 09 грудня 2021 року № 804  “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для         

ПП  “Автобаз-Кіровоград”; 

від 09 грудня 2021 року № 805 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для        

ПП “Паритет Сервіс”; 

від 09 грудня 2021 року № 806 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для         

ПП “УкрАвтоІнвест”; 

від 09 грудня 2021 року № 807 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах для    

ФОП Кобченко В.В.”; 

від 09 грудня 2021 року № 808 “Про встановлення тарифу за одну поїздку 

пасажира у міському електричному транспорті м. Кропивницького”; 

від 09 грудня 2021 року № 809 “Про встановлення граничної вартості 

разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького”; 

від 14 грудня 2021 року № 900 “Про схвалення проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік”; 

від 14 грудня 2021 року № 901 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 “Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік”; 

від 14 грудня 2021 року № 902 “Про встановлення довічного пансіону 

Штутману П.Л.”; 

від 14 грудня 2021 року № 903 “Про уповноваження посадових осіб на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення”; 

від 14 грудня 2021 року № 904 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про передачу майна”; 

від 14 грудня 2021 року № 905 “Про надання дозволу на списання 

медичного обладнання”; 

від 14 грудня 2021 року № 906 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки”; 

від 14 грудня 2021 року № 907 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки 

(в новій редакції)”; 
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від 14 грудня 2021 року № 908 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішень Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 88, 89, 90”; 

від 14 грудня 2021 року № 909 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін та доповнення до рішення 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 87 “Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 

роки”; 

від 14 грудня 2021 року № 910 “Про надання згоди на передачу 

комп’ютерного обладнання”; 

від 14 грудня 2021 року № 911 “Про закріплення територій 

обслуговування за закладами загальної середньої освіти та інклюзивно-

ресурсними центрами міста на 2022/2023 навчальний рік”; 

від 14 грудня 2021 року № 912 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування закладів позашкільної 

освіти”; 

від 14 грудня 2021 року № 913 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування закладів позашкільної 

освіти”; 

від 14 грудня 2021 року № 916 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА “СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”; 

від 14 грудня 2021 року № 918 “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 14 грудня 2021 року № 930 “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 14 грудня 2021 року № 932 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про повноваження Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради щодо затвердження тарифів на соціальні  

послуги”; 

від 14 грудня 2021 року № 933 “Про окремі питання діяльності 

Комунальної установи  “Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Кропивницької 

міської ради”; 

від 14 грудня 2021 року № 934 “Про звільнення на 50 відсотків від 

вартості абонентської плати за користування послугами місцевого 

телефонного зв’язку осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору”; 

від 14 грудня 2021 року № 935 “Про надання грошової допомоги                        

гр. О.Балагурі, А.Денисенко, Г.Мироновій”; 
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від 14 грудня 2021 року № 936  “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 14 грудня 2021 року № 937 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 14 грудня 2021 року № 938 “Про надання одноразової грошової 

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

встановлення пам'ятника”; 

від 14 грудня 2021 року № 939 “Про надання щомісячної матеріальної 

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

вирішення соціально-побутових питань”; 

від 14 грудня 2021 року № 940 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги дітям померлого учасника антитерористичної операції”; 

від 14 грудня 2021 року № 941 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                                     

м. Кропивницького”; 

від 14 грудня 2021 року № 942 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про розроблення детального плану території в 

районі вулиці Металургів, смт Нове”; 

від 14 грудня 2021 року № 955 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав громадянки Кірової І.С.”; 

від 14 грудня 2021 року № 956 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Майстренка В.О.”; 

від 14 грудня 2021 року № 957 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Миргородського Д.Є”; 

від 14 грудня 2021 року № 959 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Баталічева О.П.”; 

від 14 грудня 2021 року № 960 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Білик О.Р.”; 

від 14 грудня 2021 року № 961 “Про затвердження висновку щодо 

можливості визначення місця проживання малолітніх дітей з матірʼю”; 

від 14 грудня 2021 року № 962 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 14 грудня 2021 року № 964 “Про вибуття дитини із сім’ї патронатного 

вихователя”; 

від 14 грудня 2021 року № 967 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання пільг зі сплати земельного податку 

у 2022 році”; 

від 14 грудня 2021 року № 968 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо 

реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на          

2021-2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від            

02 лютого 2021 року № 101”; 
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від 14 грудня 2021 року № 969 “Про погодження проєкту рішення 

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

02 лютого 2021 року № 93 “Про затвердження Міської програми профілактики 

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

від 24 грудня 2021 року № 970 “Про передачу залишків коштів”; 

від 28 грудня 2021 року № 974 “Про затвердження коефіцієнта 

співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних”; 

від 28 грудня 2021 року № 977 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради «Про організацію пільгового харчування учнів та 

вихованців в закладах освіти та окремі питання щодо організації харчування 

на 2022 рік”; 

від 28 грудня 2021 року № 978 “Про організацію харчування учнів та 

вихованців закладів освіти м. Кропивницького та смт Нового на 2022 рік”; 

від 28 грудня 2021року № 979 “Про надання дозволу на списання 

автомобілів”; 

від 28 грудня 2021 року № 981 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

від 28 грудня 2021 року № 982 “Про надання щомісячної матеріальної 

допомоги члену сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань”; 

від 28 грудня 2021 року № 984 “Про затвердження Порядку надання 

кадастрової довідки з містобудівного кадастру Кропивницької міської 

територіальної громади, її складу та змісту”; 

від 28 грудня 2021 року № 1005 “Про влаштування дітей в сім’ю 

патронатного вихователя”; 

від 11 січня 2022 року № 6 “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” (зі змінами)”; 

від  11 січня 2022 року № 8 “Про створення комісії з питання 

безоплатного прийняття-передачі до власності Кропивницької міської 

територіальної громади житлового будинку по вул. Генерала Родимцева, 90-а”; 

від 11 січня 2022 року № 10 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

від 11 січня 2022 року № 15 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Мукашова Д.В.”; 

від 11 січня 2022 року № 16 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Уманця В.О.”; 

від 11 січня 2022 року №18 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Кирпи Є.О.”; 

від 11 січня 2022 року № 22 “Про дострокове припинення договорів”; 
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від 11 січня 2022 року № 24 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми цифрового розвитку 

на 2022 - 2024 роки”; 

від 25 січня 2022 року № 25 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059  “Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік”; 

від 25 січня 2022 року № 26 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

від 25 січня 2022 року № 29 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про визначення замовника реконструкції 

стадіону “Юність”; 

від 25 січня 2022 року № 30 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання згоди на безоплатну передачу у 

державну власність частини приміщення”; 

від 25 січня 2022 року № 31 “Про надання згоди на передачу частини 

приміщення”; 

від 25 січня 2022 року № 32 “Про надання дозволу на списання об’єкта”; 

від 25 січня 2022 року № 33 “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” (зі змінами)”; 

від 25 січня 2022 року № 37 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання у 2022 році пільг щодо сплати 

державного мита за видачу певних видів документів”; 

від 25 січня 2022 року № 41 “Про надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб”; 

від 25 січня 2022 року № 42 “Про надання одноразової грошової 

допомоги членам сімей військовослужбовців, які загинули в Республіці 

Афганістан, для вирішення соціально-побутових питань”; 

від 25 січня 2022 року № 43 “Про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав”; 

від 25 січня 2022 року № 44 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 “Про затвердження Комплексної 

програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки 

дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки ”(зі змінами)”; 

від 25 січня 2022 року № 47 “Про передачу на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту в м. Кропивницькому”; 

від 25 січня 2022 року № 48 “Про погодження проєкту рішення міської 

ради “Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки”; 
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від 25 січня 2022 року № 49 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до містобудівної документації 

“Детальний план території кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала 

Жадова та Юрія Коваленка м. Кропивницький” затвердженого рішенням 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 лютого 2021 року      

№ 73”; 

від 03 лютого 2022 року № 69 “Про негайне відібрання дітей”; 

від 08 лютого 2022 року № 70 “Про організацію навчання населення з 

цивільного захисту міста у 2022 році”; 

від 08 лютого 2022 року № 72 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про звіт за 2021 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2021–2023 роки”;  

від 08 лютого 2022 року № 77 “Про надання грошової допомоги гр. 

Є.Мельниковій, М.Пихтіній, М. Тарасовій, О.Цишевській”; 

від 08 лютого 2022 року № 78 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 08 лютого 2022 року № 79 “Про надання дозволу”; 

від 08 лютого 2022 року № 87 “Про затвердження містобудівної 

документації “Внесення змін до детального плану території в районі вулиці 

Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому”, 

“Детальний план території в районі вулиці Васнецова у м.Кропивницькому”; 

від 08 лютого 2022 року № 97 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Поліщук К.В.”; 

від 10 лютого 2022 року № 98  “Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 14 лютого 2022 року № 99 “Про надання допомоги мешканцям міста 

Кропивницького на оренду та найм житла”; 

від 14 лютого 2022 року № 100 “Про негайне відібрання дітей”; 

від 17лютого 2022 року № 101 “Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 17 лютого 2022 року № 102 “Про надання допомоги мешканцям міста 

Кропивницького на оренду та найм житла”; 

від 22 лютого 2022 року № 103 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 “Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік”; 

від 22 лютого 2022 року № 106 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 1062 “Про затвердження Програми 

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

на 2021-2024 роки (в новій редакції)”; 

від 22 лютого 2022 року № 111 “Про передачу на баланс влаштованих 

дитячих майданчиків у м. Кропивницькому”; 
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від 22 лютого 2022 року № 112 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                               

м. Кропивницького”; 

від 22 лютого 2022 року № 113 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

від 15 березня 2022 року № 139 “Про створення міського матеріального 

резерву”; 

 від 15 березня 2022 року № 146 “Про затвердження висновку”; 

від 15 березня 2022 року № 147 “Про затвердження висновку”; 

від 15 березня 2022 року № 148 “Про вибуття дитини із сім’ї 

патронатного вихователя”; 

від 23 березня 2022 року № 155 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1063 “Про 

затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2022-2024 роки”; 

від 23 березня 2022 року № 158 “Про передачу майна”; 

від 29 березня 2022 року № 159 “Про закінчення опалювального сезону 

2021/2022 року”; 

від 30 березня 2022 року № 160 “Про затвердження переліку рейсів 

автобусних маршрутів регулярних спеціальних перевезень до садовогородніх 

товариств на 2022 рік”; 

від 12 квітня 2022 року № 166 “Про передачу продуктів харчування”; 

від 12 квітня 2022 року № 167 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 “Про 

затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на            

2021-2025 роки (зі змінами)”; 

від 12 квітня 2022 року № 168 “Про передачу майна”; 

від 12 квітня 2022 року № 170 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу обладнання”; 

від 12 квітня 2022 року № 171 “Про заходи щодо раціонального 

використання майна комунальних закладів освіти в умовах воєнного стану”; 

від 12 квітня 2022 року № 172 “Про погодження списання продуктів 

харчування в лютому - березні 2022 року та організацію харчування дітей 

працівників критичної інфраструктури”; 

від 12 квітня 2022 року № 173 “Про організацію харчування в закладах 

освіти Кропивницької міської територіальної громади на період воєнного 

стану”; 

від 12 квітня 2022 року № 186 “Про надання грошової допомоги у зв'язку 

з 36-ми роковинами Чорнобильської трагедії”; 

від 12 квітня 2022 року № 187 “Про надання грошової допомоги гр. 

Н.Росляк, Є.Стельмах”; 
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від 12 квітня 2022 року № 188 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 12 квітня 2022 року № 190 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 12 квітня 2022 року № 197 “Про затвердження висновку”; 

від 12 квітня 2022 року № 198 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Безушка А.О.”; 

від 12 квітня 2022 року № 199 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

від 12 квітня 2022 року № 200 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

від 12 квітня 2022 року № 201 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських прав”; 

від 12 квітня 2022 року № 204 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

від 26 квітня 2022 року № 211 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про звільнення у 2022 році окремих категорій 

осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 26 квітня 2022 року № 215 “Про перерозподіл видатків по Головному 

управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 

за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

на 2022 рік”; 

від 26 квітня 2022 року № 216 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 26 квітня 2022 року № 217 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги особам з інвалідністю 1 і 2 груп по зору для вирішення 

соціально-побутових питань”; 

від 26 квітня 2022 року № 227 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 26 квітня 2022 року № 228 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 26 квітня 2022 року № 229 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Кареліна М.М.”; 

від 03 травня 2022 року № 231 “Про відведення сектора для почесних 

поховань”; 

від 04 травня 2022 року № 233 “Про визначення місць по розміщенню 

об`єктів позамагазинної торгівлі”; 

від 10 травня 2022 року № 236 “Про надання дозволу на передачу 

транспортних засобів та комп’ютерної техніки”; 

від 10 травня 2022 року № 238 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 05 червня 2018 року № 1719 “Про затвердження 

Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”; 
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від 10 травня 2022 року № 239 “Про використання коштів цільового 

фонду”; 

від 10 травня 2022 року № 242 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження положень про департамент з 

питань економічного розвитку Кропивницької міської ради та управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Кропивницької міської ради”; 

від 10 травня 2022 року № 243 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Порядку відрахування 

частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств до 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 10 травня 2022 року № 244 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Порядку розроблення 

галузевих (комплексних) програм, моніторингу та звітності про їх виконання”; 

від 10 травня 2022 року № 247 “Про надання дозволу на списання 

транспортних засобів”; 

від 10 травня 2022 року № 256 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Щелкаєва А.І.” 

від 10 травня 2022 року № 263 “Про влаштування дітей в сім’ю 

патронатного вихователя”; 

від 10 травня 2022 року № 264 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради  “Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитку по просп. Університетському, 21”; 

від 10 травня 2022 року № 266 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про створення комунального закладу”; 

від 10 травня 2022 року № 268 “Про передачу пально – мастильних 

матеріалів”; 

від 10 травня 2022 року № 269 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про пільги внутрішньо переміщеним особам в 

закладах культури”; 

від 10 травня 2022 року № 270 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування вулиць та площі”; 

від 16 травня 2022 року № 271 “Про погодження кандидата на посаду 

командира добровольчого формування територіальної громади”; 

від 20 травня 2022 року № 272 “Про погодження кандидата на посаду 

командира добровольчого формування територіальної громади”;  

від 24 травня 2022 року № 277 “Про передачу на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту в м. Кропивницькому”; 

від 24 травня 2022 року № 279 “Про надання допомоги мешканцям міста 

Кропивницького на оренду та найм житла”; 

від 24 травня2022 року № 286 “Про надання одноразової грошової 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

від 24 травня 2022 року № 297 “Про затвердження висновку”; 
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від 26 травня 2022 року № 305 “Про погодження кандидата на посаду 

командира добровольчого формування територіальної громади”; 

від 30 травня 2022 року №307 “Про забезпечення безоплатного 

тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб”; 

від 14 червня 2022 року № 311 “Про передачу матеріально-технічних 

цінностей”; 

від 14 червня 2022 року № 314 “Про передачу матеріально-технічних 

цінностей”;  

від 14 червня 2022 року № 318 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 25 листопада 2021 року № 932 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2022-2024 роки” (зі змінами)”; 

від 14 червня 2022 року № 319 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів”; 

від 14 червня 2022 року № 320 “Про погодження списання суми коштів”; 

від 14 червня 2022 року № 321 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування закладів освіти”; 

від 14 червня 2022 року № 343 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 14 червня 2022 року № 344 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 14 червня 2022 року № 358 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Кульбашиної Г.В.”; 

від 14 червня 2022 року № 359 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Курейди Ю.В.”; 

від 14 червня 2022 року № 360 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Єрмакової Т.О., Єрмакова І.В.”; 

від 14 червня 2022 року № 361 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Міхаліцької С.В.”; 

від 14 червня 2022 року № 362 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Хижевського Д.С.”; 

від 14 червня 2022 року № 365 “Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 травня 2022 року       

№ 263 «Про влаштування дітей в сім’ю патронатного вихователя”; 

від 14 червня 2022 року № 366 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітніх дітей”; 

від 14 червня 2022 року № 367 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітніх дітей”; 

від 28 червня 2022 року № 375 “Про погодження списання суми коштів”; 

від 28 червня 2022 року № 379 “Про надання дозволу на списання 

автопідйомника”; 

від 28 червня 2022 року № 380 “Про надання дозволу на списання 

новорічної ялинки”; 

від 28 червня 2022 року № 384 “Про виділення коштів з резервного 

фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 
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 від 28 червня 2022 року № 388 “Про надання допомоги мешканцям міста 

Кропивницького на оренду та найм житла”; 

 від 28 червня 2022 року № 401 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Котяш І.С.”; 

від 12 липня 2022 року № 413 “Про перерозподіл видатків у межах 

загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної 

політики Кропивницької міської ради на 2022 рік”; 

 від 12 липня 2022 року № 427 “Про затвердження висновку щодо 

недоцільності позбавлення батьківських прав гр. Мудрака А.В.”; 

 від 12 липня 2022 року № 428 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Кащеєвої А.О.”; 

 від 12 липня 2022 року № 439 “Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 30 березня 2022 року     

№ 160 “Про затвердження переліку рейсів автобусних маршрутів регулярних 

спеціальних перевезень до садово-городніх товариств на 2022 рік”; 

від 26 липня 2022 року № 443 “Про передачу матеріально-технічних 

цінностей”; 

від 26 липня 2022 року № 444 “Про погодження списання суми коштів”; 

від 26 липня 2022 року № 452 “Про призначення управителя гуртожитку 

по просп.Університетському, 21 у місті Кропивницькому”; 

від 26 липня 2022 року № 468 “Про надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб”; 

від 26 липня 2022 року № 480 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Константінова О.О.”; 

від 26 липня 2022 року № 481 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав гр. Герасименка О.В.”; 

від 26 липня 2022 року № 482 “Про затвердження висновку щодо 

визначення місця проживання малолітньої дитини”; 

від 26 липня 2022 року № 490 “Про затвердження висновку” 

 

 

 

Начальник управління діловодства 

та організаційної роботи                                                             Олена БРЮМ
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