
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 13 січня  2011 року                                                                                    № 10 
 
 

м. Кіровоград 
 
 
 

Про зняття з контролю окремих 
рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

 
 
  

          Керуючись Конституцією України, ст. 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 Кіровоградської міської ради виконком 
Кіровоградської міської ради 

 
 

В И Р І Ш И В : 
 
 
            Зняти з контролю окремі рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради згідно з переліком (додаток на 4 аркушах). 

 
 
 
 

         Міський голова                                                               О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Колесник 
24-43-58 
 



 
 Додаток 
 до рішення  виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
від  13 січня 2011 року 
№ 10 

           

П Е Р Е Л І К  
рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 

які знімаються з контролю 
 

від 2 серпня 2011 року № 740 «Про підсилення конструкцій підпірної 
стіни по вул.Колгоспній»; 
 

від 2 серпня 2011 року № 743 «Про зняття приватизованого житла з 
балансу житлово-експлуатаційних підприємств»; 

 

від 2 серпня 2011 року № 762 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про створення комунального підприємства 
"Кіровоград Земпроект" Кіровоградської міської ради" та затвердження його 
Статуту"; 
 

від 2 серпня 2011 року № 810 «Про дислокацію місць розташування 
об`єктів благоустрою»; 
 

від 13 вересня 2011 року № 907 «Про визначення замовника та 
погодження проектно-кошторисної документації (робочий проект)»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 919 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішень Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 78, від 24 лютого 2011 року № 223»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 921 «Про влаштування дитини»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 923 «Про надання одноразової грошової 
допомоги громадянам міста Кіровограда (до Міжнародного дня людей 
похилого віку)»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 924 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня глухих»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 925 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня партизанської слави»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 926 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 928 «Про переведення малолітніх дітей»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 929 «Про тимчасове влаштування 
малолітніх дітей»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 936 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 92»; 

 



від 20 вересня 2011 року № 937 «Про оформлення права власності на 
об`єкти нерухомого майна за територіальною громадою м.Кіровограда, в 
особі Кіровоградської міської ради»; 

2 
від 20 вересня 2011 року № 938 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про надання згоди на безкоштовне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда вартості 
виконаних робіт по реконструкції фасадних газопроводів»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 940 «Про надання в безоплатне 
користування приміщення по вул.Космонавта Попова, 9-б»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 942 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.В`ячеслава Чорновола»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 943 «Про продовження терміну перекриття 
руху автотранспорту по вулиці Пашутінській»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 944 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року № 589»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 969 «Про затвердження Положення про 
Центр надання адміністративних послуг міста Кіровограда, Технічного 
регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Кіровограда та 
Загального регламенту Центру надання адміністративних послуг міста 
Кіровограда»; 
 

від 10 жовтня 2011 року № 973 «Про початок опалювального сезону 
2011/2012 року»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 974 «Про перерозподіл бюджетних 
призначень на оплату комунальних послуг»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 991 «Про затвердження дислокації місць 
розташування об’єктів благоустрою»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 992  «Про припинення дії угоди від 3 червня 
2005 року № 07/18»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 995 «Про оформлення права власності на 
квартиру»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 999 «Про розгляд регуляторного акта – 
проекту рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «Про 
встановлення  тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що 
надаються КП «Кіровоград - Універсал 2005»; 

 

від 11 жовтня 2011 року № 1000 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про звільнення комунальних підприємств від 
сплати земельного податку на 2012 рік»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 1002 «Про доповнення плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2011 рік»; 
 



від 11 жовтня 2011 року № 1003 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності м.Кіровограда, які підлягають приватизації”; 

3 
від 11 жовтня 2011 року № 1004 «Про оформлення права власності на 

об`єкти нерухомого майна за територіальною громадою м.Кіровограда, в 
особі Кіровоградської міської ради»; 

 

від 11 жовтня 2011 року № 1006 «Про затвердження міського 
тролейбусного маршруту № 7»; 
 

від 11 жовтня 2011 року №1008 «Про затвердження міського 
тролейбусного маршруту № 4»; 
 

від 11 жовтня 2011 року №1010 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул. Преображенській»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 1041 «Про прийняття до комунальної 
власності»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 1044 «Про зняття приватизованого житла з 
балансу ЖЕКу № 1»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 1045 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про незастосування до Кіровоградського 
комунального підприємства по утриманню шляхів положень Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом»; 
 

від 12 жовтня 2011 року № 1046 «Про нагородження Заботкіна В.М.»; 
 

від 25 жовтня 2011 року № 1048 «Про тимчасове влаштування 
малолітніх дітей»; 
 

від 25 жовтня 2011 року № 1049 «Про продовження терміну 
перебування малолітніх дітей у дитячому будинку»; 
 

від 25 жовтня 2011 року № 1069 «Про дозвіл на списання апарата 
«Полінаркон – 2»; 

 

від 25 жовтня 2011 року № 1070 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про звільнення Кіровоградської обласної 
громадської організації "Єлисаветградське православне товариство" від 
сплати земельного податку на 2012 рік»; 
 

від 8 листопада 2011 року № 1077 «Про влаштування малолітньої 
дитини»; 
 

від 8 листопада 2011 року № 1080 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року №  230»; 

 

від 8 листопада 2011 року №1081 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 8 листопада 2011 року № 1103 «Про передачу закінчених 
будівництвом водопроводів»; 

 



від 8 листопада 2011 року № 1104 «Про дозвіл на списання 
автомобіля»; 
 
 
 

4 
від 8 листопада 2011 року № 1105 «Про зняття приватизованого житла 

з балансу КП «ЖЕК № 4 Кіровоградської міської ради»; 
 

від 8 листопада 2011 року № 1109 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про надання пільги Кіровоградському 
комунальному підприємству по утриманню шляхів по сплаті земельного 
податку на 2012 рік»; 

 

від 8 листопада 2011 року № 1110 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради „Про затвердження плану діяльності  
Кіровоградської  міської   ради з підготовки проектів регуляторних актів на 
2012 рік»; 

 

від 29 листопада 2011 року № 1140 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів»; 

 

від 29 листопада 2011 року № 1160 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Габдрахманова» 
 
 
 
Начальник загального відділу                                                         О.Брюм 
 


