
 
У К Р А Ї Н А 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від «11 » лютого 2013 року                                                  №  61 
 

 
 
 

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 
« 11 »  лютого 2013 року 
№ 61 

           

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

які знімаються з контролю 
 
 

від 27 вересня 2010 року № 902 «Про затвердження нової нумерації 
кімнат у гуртожитках»; 
 

від 15 березня 2011 року № 238 «Про затвердження заходів 
Кіровоградської міської ради щодо захисту суспільної моралі на                             
2011-2012 роки»; 

 

від 02 серпня 2011 року № 735 «Про затвердження тимчасового 
автобусного маршруту № 19 «Вул. Варшавська (КХП № 2) –                              
101-й мікрорайон»; 

 

від 02 серпня 2011 року № 736 «Про затвердження тимчасового 
автобусного маршруту № 40-п «Вул. Героїв Сталінграда –                                    
пл. Б.Хмельницького (ч/з Ковалівку)»; 
 

від 02 серпня 2011 року № 739 «Про затвердження тимчасового 
автобусного маршруту № 43 «Салганні піски – Лісопаркова»; 

 

від 30 серпня 2011 року № 892 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Порядку залучення коштів 
замовників до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста Кіровограда»; 

 

від 25 жовтня 2011 року № 1062 «Про іменні стипендії міського 
голови»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1238 «Про організацію функціонального 
навчання населення з цивільного захисту (цивільної оборони) міста у               
2012 році»; 

 

від 13 січня 2012 року № 13 «Про організацію харчування учнів та 
вихованців навчальних закладів м.Кіровограда на 2012 рік»; 

 

від 13 січня 2012 року № 15 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 

 

від 24 січня 2012 року № 66 «Про основні заходи цивільного захисту 
міста на 2012 рік»; 

 

від 14 лютого 2012 року № 94 «Про виконання міського бюджету за 
2011 рік»; 

 

від 14 лютого 2012 року № 121 «Про затвердження коефіцієнтів 
співвідношення безплатно перевезених пасажирів до платних у міському 
електро- та автомобільному транспорті загального користування звичайного 
режиму руху в м.Кіровограді на 2012 рік»; 
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від 17 квітня 2012 року № 297 «Про розірвання договору № 84/35 на 

перевезення пасажирів  на автобусному маршруті в м. Кіровограді у режимі 
маршрутного таксі замаршрутом № 50 від 04.11.05»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 299 «Про затвердження переліку маршрутів 
регулярних спеціальних рейсів до садово – городніх товариств на 2012 рік»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 300 «Про затвердження тимчасового 
автобусного маршруту № 7 «Облонкодиспансер - Лісопаркова»; 

 

від 17 травня 2012 року № 361 «Про міський дозвільний центр»; 
 

від 17 травня 2012 року № 397 «Про розгляд регуляторного акта - 
проекту рішення Кіровоградської міської ради "Про управління майном, що є 
у власності територіальної громади м.Кіровограда"; 

 

від 20 червня 2012 року № 498 «Про заходи щодо підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 року»; 

 

від 20 червня 2012 року № 499 «Про заміну газових приладів у власних 
будинках (квартирах) інвалідів Великої Вітчизняної війни»; 

 

від 31 липня 2012 року № 606 «Про виконання міського бюджету за 
перше півріччя 2012 року»; 

 

від 31 липня 2012 року № 636 «Про визначення місць для обладнання 
конструкцій, стендів, дошок оголошень під розміщення матеріалів 
передвиборної агітації»; 

 

від 14 серпня 2012 року № 680 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до Положення про 
управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого                 
2011 року № 218»; 

 

від 14 серпня 2012 року № 698 «Про організацію проведення призову 
громадян України на строкову військову службу у жовті-листопаді                   
2012 року»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 709 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до Положення про 
управління освіти Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 221»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 711 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до Положення про службу 
у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року 
№ 119»; 
 

  від 04 вересня 2012 року № 718 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 216 «Про 
затвердження Положення про відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської міської 
ради»; 
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від 04 вересня 2012 року № 726 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про затвердження Положення про управління 
по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради у новій редакції»; 

 

від 04 вересня 2012 року № 727 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 28 березня 2012 року № 1428 «Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кіровограда, які 
підлягають приватизації»; 

 

від 04 вересня 2012 року № 728 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про надання згоди на передачу з комунальної 
власності територіальної  громади м. Кіровограда приміщень по                       
вул. Дворцовій, 5/5»; 

 

від 04 вересня 2012 року № 731 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про створення комунального підприємства 
«Агентство розвитку міста Кіровограда Кіровоградської міської ради» та 
затвердження його Статуту»; 

 

від 04 вересня 2012 року № 732 «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 04 вересня 2012 року № 733 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення  доповнень до Програми 
інвестиційної діяльності м. Кіровограда на 2012 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2012 року № 1554»; 

 

від 04 вересня 2012 року № 739 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства «Теплоенергетик», затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 06 червня 2001 року № 1016»; 

 

від 04 вересня 2012 року № 740 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до Положення про Головне 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 
ради, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 199»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 743 «Про зміну статусу гуртожитку по              
вул. Комарова,12-а»; 
 

від 25 вересня 2012 року № 761 «Про втрату статусу»; 
 

від 25 вересня 2012 року № 767 «Про продовження терміну 
перебування малолітніх дітей в дитячому будинку»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 768 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 25 вересня 2012 року № 769 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня людей похилого віку»; 
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від 25 вересня 2012 року № 770 «Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня ветерана»; 
 

від 25 вересня 2012 року № 776 «Про початок опалювального сезону 
2012/2013 року»; 
 

від 25 вересня 2012 року № 779 «Про зміну нумерації кімнат 
гуртожитку по вул.Київській, 35»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 780 «Про затвердження кошторисних 
розрахунків на ремонт власних будинків (квартир) інвалідів війни та 
прирівняних до них осіб»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 781 «Про затвердження акта прийняття-
передачі зовнішніх мереж зливної каналізації»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 782 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Положення про управління 
охорони здоров`я Кіровоградської міської ради в новій редакції"; 

 

від 25 вересня 2012 року № 783 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Статуту комунального 
закладу "Центральна міська лікарня м.Кіровограда" та затвердження Статуту 
в новій редакції"; 

 

від 25 вересня 2012 року № 784 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Статутів закладів 
охорони здоров`я комунальної власності міста»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 785 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про надання згоди на безоплатну передачу з 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда сховищ 
цивільної оборони»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 786 «Про продовження дії договору 
користування від 30.08.2011 р. № 2/17 приміщенням по 
просп.Комуністичному, 1-б»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 787 «Про дозвіл на списання основних 
засобів»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 788 «Про дозвіл на списання портативного 
одноканального ЕКГ апарата»; 

 

від 25 вересня 2012 року № 789 «Про надання згоди на безоплатну 
передачу необоротних активів»; 

 

від 10 жовтня 2012 року № 823 «Про негайне відібрання малолітньої 
дитини»; 

 

від 10 жовтня 2012 року № 826 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства "Управління будинками Кіровоградської міської ради", 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 26 січня 1999 року 
№ 206"; 
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від 10 жовтня 2012 року № 827 «Про зняття з балансу приватизованого 
житла»; 

 

від 10 жовтня 2012 року № 828 «Про проведення осіннього місячника з 
благоустрою м.Кіровограда»; 

 

від 10 жовтня 2012 року № 829 «Про оформлення права власності»; 
 

від 10 жовтня 2012 року № 831 «Про продовження терміну дії 
договорів на безоплатне користування приміщеннями по               
вул.Дворцовій, 22-а»; 

 

від 10 жовтня 2012 року № 832 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26 січня 2012 року № 1165 “Про затвердження Програми 
управління комунальним майном на 2012 рік”; 

 

від 10 жовтня 2012 року № 833 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про визначення мінімальної вартості місячної 
оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб"; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 858 «Про продовження терміну 
перебування малолітніх дітей у дитячому будинку»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 859 «Про влаштування дитини»; 
 

від 24 жовтня 2012 року № 864 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про звільнення від сплати державного мита"; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 869 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня сліпих»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 871 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 24 жовтня 2012 року № 872 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1156 «Про 
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2012 рік»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 873 «Про зміну нумерації кімнат 
гуртожитку по вул.Кільцевій, 7»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 874 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про передачу будинку по вул.Короленка, 62 на 
баланс КРЕПу № 11»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 875 «Про зняття з балансу приватизованого 
житла»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 876 «Про продовження терміну дії договору 
на безоплатне користування приміщенням по вул.Єгорова, 40»; 

 

від 24 жовтня 2012 року № 877 «Про дозвіл на списання основних 
засобів»; 
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від 06 листопада 2012 року № 892 «Про  погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 214 «Про 
затвердження Положення про управління капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради»; 

 

від 08 листопада 2012 року № 912 «Про продовження терміну дії 
договору на безоплатне користування приміщенням по вул.Бєляєва, 7, 
корп.3»; 

 

від 08 листопада 2012 року № 913 «Про передачу частини приміщення 
по вул.Дзержинського, 41 в безоплатне користування»; 
 

від 08 листопада 2012 року № 917 «Про перегляд регуляторного акта – 
рішення виконкому Кіровоградської міської ради від 14 грудня 2011 року           
№ 1206 "Про затвердження Порядку переведення жилих будинків (квартир) і 
приміщень у нежилі та нежилих приміщень (будівель) у жилі в 
м.Кіровограді"; 

 

від 08 листопада 2012 року № 937 «Про введення мораторію щодо 
надання дозволів на переобладнання та перепланування квартир із 
будівництвом добудов та містобудівних умов і обмежень забудови земельних 
ділянок на реконструкцію нежилих приміщень із будівництвом добудов до 
багатоквартирних жилих будинків»; 
 

від 08 листопада 2012 року № 938 «Про розгляд протесту прокурора 
міста Кіровограда від 29 жовтня 2012 року № 2-8801-вих-12 на містобудівні 
умови та обмеження,  надані  приватному підприємству  «АПСНИ»; 

 

від 08 листопада 2012 року № 940 «Про скасування архітектурно–
планувального завдання»; 
 

від 08 листопада 2012 року № 943 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту»; 

 

від 27 листопада 2012 року № 948 «Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "За заслуги" ІІ ступеня»; 

 

від 08 листопада 2012 року № 952 «Про передплату періодичних 
видань на перше півріччя 2013 року»; 

 

від 27 листопада 2012 року № 960 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 27 листопада 2012 року № 962 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів»; 

 

від 27 листопада 2012 року № 963 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про передачу майна 1 Державному пожежно-
рятувальному загону ТУ МНС України в Кіровоградській області"; 

 

від 27 листопада 2012 року № 964 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26 січня 2012 року № 1168 "Про затвердження Програми 
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2012 рік"; 
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від 27 листопада 2012 року № 972 «Про дозвіл на списання основних 

засобів»; 
 

від 27 листопада 2012 року № 973 «Про надання дозволу на передачу 
автомобіля»; 
 

від 27 листопада 2012 року № 978 «Про затвердження плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2013 рік»; 

 

від 27 листопада 2012 року № 980 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26 січня 2012 року № 1143 "Про затвердження Програми 
зайнятості населення м. Кіровограда на 2012-2014 роки"; 

 

від 27 листопада 2012 року № 981 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про звільнення Кіровоградського 
академічного обласного українського музично-драматичного театру 
ім.М.Л.Кропивницького від сплати земельного податку на 2013 рік"; 
 

від 10 грудня 2012 року № 1000 «Про затвердження акта прийняття 
квартир до комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1002 «Про погодження виїзду групи дітей до 
Італії»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1003 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа 
студентів Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу на                
2012-2017 роки"; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1011 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Статуту комунального 
закладу "Кіровоградський художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна" у 
новій редакції»; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1012 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Статуту комунального 
закладу "Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей 
І.К.Карпенка-Карого" у новій редакції»; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1019 «Про передачу матеріальних 
цінностей»; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1025 «Про продовження терміну дії 
договору на  безоплатне користування нежитловим приміщенням по                    
вул. Волкова, 26, к.1»; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1026 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда вартості 
виконаних будівельних робіт по реконструкції фасадних газопроводів”; 
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від 12 грудня 2012 року № 1027 «Про зняття з  балансу 

приватизованого житла»; 
 

від 12 грудня 2012 року № 1043 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 215 "Про затвердження Положення 
про відділ фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради"; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1063 «Про влаштування дітей»; 
 

від 20 грудня 2012 року № 1065 «Про схвалення проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про міський бюджет на 2013 рік»; 

 

від 20 грудня 2012 року № 1066 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про перейменування навчальних закладів»; 

 

від 20 грудня 2012 року № 1067 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Статутів навчальних 
закладів» 

 
Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                         О.Брюм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


