
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від « 27 » вересня 2013 року                                                            №  536 
  

Про зняття з контролю 
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 рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради згідно з додатком. 

 

 

Міський голова                                                                                       О.Саінсус 

 
 

 

 

 

 

 

Колесник 24 43 58 

 
 



 Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«27»вересня 2013  
№ 536 

 

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

які знімаються з контролю 
 

 від 10 жовтня 2012 року № 824 «Про затвердження мережі навчальних 
закладів міста на 2012/2013 навчальний рік»; 

 
 від 10 жовтня 2012 року № 825 «Про затвердження уточнених списків 
дітей та підлітків шкільного віку, які проживають на території 
обслуговування, закріпленій за загальноосвітніми навчальними закладами 
міста, на 2012 рік»; 
 
 від 08 листопада 2012 року № 914 «Про оформлення права власності на 
нежитлову будівлю по    вул.Тимірязєва, 59»; 

 
 від 08 листопада 2012 року № 942 «Про затвердження мережі 
автобусних маршрутів загального користування м.Кіровограда»; 

 
 від 12 грудня 2012 року № 1028 «Про заміну газових приладів у 
власних будинках (квартирах) інвалідів війни та осіб, що мають право на 
таку пільгу»; 

 
 від 12 грудня 2012 року № 1029 «Про затвердження кошторисних 
розрахунків на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 
квартир осіб, що мають право на таку пільгу»; 

 
 від 12 грудня 2012 року № 1031 «Про затвердження кошторисних 
розрахунків на безоплатний капітальний ремонт власних квартир та 
житлового будинку»; 

 
 від 23 січня 2013 року № 18 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Положення про порядок 
встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного 
господарства та надання послуг на території міста Кіровограда"; 

 
 від 23 січня 2013 року № 23 «Про погодження проекту регуляторного 
акта – рішення Кіровоградської міської ради "Про внесення змін і доповнень 
до рішення Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року № 570 "Про 
упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та 
слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда"; 

 
 від 23 січня 2013 року № 34 «Про надання в безоплатне користування 
приміщення по вул.Генерала Жадова, 30»; 

 



 від 23 січня 2013 року № 35 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Порядку залучення 
коштів замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста 
Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від              
11 грудня 2012 року № 2107"; 
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 від 30 січня 2013 року № 49 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 "Про 
затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування 
м.Кіровограда"; 

 
 від 11 лютого 2013 року № 86 «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року 
№ 942 «Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального 
користування»; 

 
 від 26 лютого 2013 року № 102 «Про організацію проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2013 року»; 

 
 від 26 лютого 2013 року № 104 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 
50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 
телефонами»; 

 
 від 26 лютого 2013 року № 105 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28 квітня 2011 року № 473"; 

 
 від 12 березня 2013 року № 123 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми по реалізації у 
м.Кіровограді Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини на період до 2016 року"; 

 
 від 12 березня 2013 року № 134 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про видачу свідоцтва на майновий пай 
колективного сільськогосподарського підприємства "Тюльпан" Мороз Поліні 
Анатоліївні"; 

 
 від 29 березня 2013 року № 143 «Про проведення міської акції «Чисте 
місто»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 156 «Про влаштування дитини»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 157 «Про влаштування дитини»; 

  
 від 04 квітня 2013 року № 161 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди 80-річчя від дня заснування Українського товариства глухих»; 

 



 від 04 квітня 2013 року № 162 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»; 
 
 від 04 квітня 2013 року № 163 «Про надання грошової допомоги»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 165 «Про затвердження переліку 
спеціалізованих служб цивільного захисту міста»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 166 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження основних напрямів захисту 
території міста від шкідливої дії грунтових вод та заходів з оздоровлення 
водойм міста на період  2013-2015 років та прогноз до 2020 року"; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 169 «Про зняття з балансу приватизованого 
житла»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 172 «Про дозвіл на списання витрат по 
об`єкту незавершеного будівництва, що ліквідується»; 
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 від 04 квітня 2013 року № 173 «Про надання дозволу на передачу 
нежитлового приміщення»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 177 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по просп.Винниченка»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 182 «Про дозвіл на ліквідацію об`єктів 
незавершеного будівництва»; 

 
 від 04 квітня 2013 року № 202 «Про нагородження Олійника О.О.»; 

 
 від 09 квітня 2013 року № 204 «Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень»; 

 
 від 18 квітня 2013 року № 208 «Про нагородження Стойка Ф.С.»; 

 
 від 18 квітня 2013 року № 210 «Про втрату статусу»; 

 
 від 18 квітня 2013 року № 222 «Про організацію робіт щодо створення 
пунктів видачі засобів індивідуального захисту органів дихання 
непрацюючому населенню міста Кіровограда»; 

 
 від 18 квітня 2013 року № 227 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження переліку об`єктів 
комунальної власності м.Кіровограда, які підлягають приватизації"; 

 
 від 18 квітня 2013 року № 229 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда газопроводів та 
передачу на баланс ВАТ по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"; 



 
 від 18 квітня 2013 року № 230 «Про організацію демонстрації 01 травня 
2013 року»; 

 
 від 18 квітня 2013 року № 241 «Про влаштування дитини»; 

 
 від 08 травня 2013 року № 242 “Про вжиття заходів щодо житлового 
будинку по вул.Академіка Корольова,21”; 

 
 від 14 травня 2013 року № 252 “Про проведення Всеукраїнської акції 
"Велодень-2013"; 

 
 від 14 травня 2013 року № 253 “Про проведення легкоатлетичного 
забігу”;  

 
 від 14 травня 2013 року № 254 “Про проведення Всеукраїнських 
змагань на призи Ю.Юрченко з велосипедного спорту в гонці критеріумі”;  

 
 від 14 травня 2013 року № 256 “Про дозвіл забрати малолітню дитину з 
дитячого будинку інтернатного типу”;  

 
 від 14 травня 2013 року № 257 “Про продовження терміну перебування 
малолітніх дітей в дитячому будинку”;  
 
 від 14 травня 2013 року № 258 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Статутів навчальних 
закладів у новій редакції”;  
 
 від 14 травня 2013 року № 262 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  
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 від 14 травня 2013 року № 271 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку  
розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх 
проектування»; 

 
 від 28 травня 2013 року № 278 «Про влаштування дитини»; 

 
 від 28 травня 2013 року № 288 «Про розгляд подання прокурора 
м.Кіровограда від 22 квітня 2013 року № 3331 вих-13 на постанову 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради від 05 березня 2013 року № 103/03-ак»; 

 
 від 28 травня 2013 року № 290 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про зміну найменування 5-ої міської 
поліклініки та комунального закладу "Амбулаторія загальної практики – 
сімейної медицини»; 

 
 від 28 травня 2013 року № 291 «Про погодження проекту рішення 



Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Статутів закладів освіти 
та ліквідацію комунального закладу "Навчально-науковий педагогічний 
комплекс Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

 
 від 28 травня 2013 року № 292 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30 червня 2011 року № 629 "Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680"; 

 
 від 28 травня 2013 року № 293 «Про погодження виїзду групи дітей до 
Італії»; 

 
 від 28 травня 2013 року № 294 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Програми реалізації 
вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності" на 2013-2015 роки", затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2203"; 

 
 від 28 травня 2013 року № 295 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення доповнень до Положення про 
управління економіки Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 208"; 

 
 від 28 травня 2013 року № 298 “Про передачу завершених 
будівництвом об`єктів та списання витрат по них з балансу управління 
капітального будівництва”;  

 
 від 28 травня 2013 року № 300 “Про надання дозволу на передачу 
комплексу будівель”;  

 
 від 28 травня 2013 року № 302 “Про надання в оренду нежитлового 
приміщення по вул.Дворцовій, 22-а ”;  

 
 від 28 травня 2013 року № 303 “Про надання пільги по орендній платі 
УДППЗ "Укрпошта"; 
 від 28 травня 2013 року № 315 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Пашутінській”;  
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 від 11 червня 2013 року № 320 “Про нагородження відзнаками 
Єрмоленка Ю.І., Молчанової Н.К.”;  

 
 від 11 червня 2013 року № 321 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про перейменування навчального закладу”;  

 
 від 11 червня 2013 року № 324 “Про втрату статусу ”;  

 



 від 11 червня 2013 року № 335 “Про передачу в оренду на пільгових 
умовах комплексу будівель по вул.Орджонікідзе, 17/19”; 

 
 від 11 червня 2013 року № 336 “Про дозвіл на списання 
рентгенівського апарата”;  

 
 від 11 червня 2013 року № 337 “Про надання в оренду на пільгових 
умовах приміщення по вул. Єгорова, 40”; 

 
 від 11 червня 2013 року № 338 “Про цільове призначення щодо 
використання комплексу будівель по вул. Колгоспній, 73”; 

 
 від 11 червня 2013 року № 339 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Положення про управління 
розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міської ради в новій 
редакції”;  

 
 від 11 червня 2013 року № 342 “Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень”;  

 
 від 11 червня 2013 року № 353 “Про розгляд подання прокурора міста 
Кіровограда від 03 червня 2013 року № [12-61] 4566 вих-13”; 

 
 від 26 червня 2013 року № 356 “Про передплату періодичних видань на 
друге півріччя 2013 року”;  

 
 від 26 червня 2013 року № 357 “Про дозвіл на ліквідацію об'єктів 
незавершеного будівництва (проектно-вишукувальні роботи) та списання 
витрат по них з балансу управління капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради”;  

 
 від 26 червня 2013 року № 358 “Про влаштування дітей ”;  

 
 від 26 червня 2013 року № 360 “Про повідомну реєстрацію 
колективних договорів”;  

 
 від 26 червня 2013 року № 361 “Про надання грошової допомоги 
громадянам, яким виповнилося 100 і більше років”;  

 
 від 26 червня 2013 року № 365 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про зняття з балансу ДП “Кіровоградтепло” 
ТОВ “ЦНТІ УНГА” комунального майна”;  

 
 від 26 червня 2013 року № 381 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Братиславській”;  

 
 від 26 червня 2013 року № 382 “Про розгляд подання прокурора міста 
Кіровограда від 14 червня 2013 року № [12-61] 4981 вих-13” 

 
Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                                   О.Брюм 


