
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 08 листопада 2012 року                                                  №  907 
 

 
 
 

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 додатком. 

 
 
 
 

         Міський голова                                                               О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Колесник 24 43 58 
 
 
 
 
 



 Додаток 
 до рішення  виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
« ____ »  __________ 2012 року 
№ ____ 

           

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

які знімаються з контролю 
 

від 02 серпня 2011 року № 734 «Про дозвіл на списання основних 
засобів»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 988 «Про затвердження мережі навчальних 
закладів міста на 2011/2012 навчальний рік»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 118 «Про реконструкцію господарчого 
блоку пологового будинку № 1 по вул.Олени Журливої, 1 під житловий 
будинок»; 
 

від 14 лютого 2012 року № 120 «Про затвердження тимчасових 
автобусних маршрутів»; 
 

від 27 березня 2012 року № 212 «Про надання грошової допомоги на 
придбання подарунків»; 
 

від 05 квітня 2012 року № 254 «Про встановлення мораторію на 
розміщення рекламних засобів в центральній частині міста Кіровограда»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 285 «Про закріплення територій 
обслуговування за загальноосвітніми та комунальними навчальними 
закладами міста на 2012 рік»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 286 «Про організацію оздоровлення і 
відпочинку дітей влітку 2012 року»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 287 «Про організацію обліку дітей 
дошкільного віку 2012 року»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 290 «Про визначення місць для здійснення 
сезонної торгівлі в місті Кіровограді»; 
 

від 17 травня 2012 року № 359 «Про затвердження переліку 
велосипедних паркінгів на території міста Кіровограда»; 
 

від 17 травня 2012 року № 375 «Про організацію роботи профільних 
загонів на базі дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням влітку 
2012 року»; 
 

від 17 травня 2012 року № 379 «Про надання погодження щодо 
проведення робіт по капітальному ремонту приміщення ЗОШ № 33»; 
 

від 17 травня 2012 року № 396 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про звільнення від орендної плати                        
ДК "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА"»; 

 

від 17 травня 2012 року № 400 «Про надання грошової допомоги 
учасникам хору «Ветеран»; 
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від 06 червня 2012 року № 437 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту»; 
 

від 06 червня 2012 року № 458 «Про розгляд регуляторного акта – 
проекту рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "Про 
внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 09 серпня 2010 року № 709 "Про погодження розрахунку 
вартості послуги з технічного обслуговування одного базового ліфта у 
житлових будинках"; 
 

від 10 липня 2012 року № 562 «Про тимчасове влаштування 
малолітньої дитини»; 
 

від 10 липня 2012 року № 563 «Про списання паливно-мастильних 
матеріалів»; 
 

від 10 липня 2012 року № 564 «Про зняття приватизованого житла з 
балансу»; 
 

від 10 липня 2012 року № 565 «Про зняття приватизованого житла з 
балансу»; 
 

від 10 липня 2012 року № 600 «Про передачу частини приміщення по 
вул.Гоголя, 91/46 в безоплатне користування»; 
 

від 25 липня 2012 року № 605 «Про оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою м.Кіровограда, в 
особі Кіровоградської міської ради»; 
 

від 31 липня 2012 року № 608 «Про нагородження відзнаками з нагоди 
21-ої річниці незалежності України»; 
 

від 31 липня 2012 року № 609 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 31 липня 2012 року № 610 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 31 липня 2012 року № 622 «Про негайне відібрання малолітньої 
дитини»; 
 

від 31 липня 2012 року № 623 «Про продовження терміну перебування 
неповнолітньої дитини у дитячому будинку»; 
 

від 31 липня 2012 року № 624 «Про дозвіл забрати малолітню дитину з 
дитячого будинку інтернатного типу»; 
 

від 31 липня 2012 року № 627 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради „Про звільнення комунальних підприємств від 
сплати земельного податку на 2013 рік”; 
 

від 31 липня 2012 року № 631 «Про продовження терміну дії договору 
на безоплатне користування приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а»; 
 

від 31 липня 2012 року № 632 «Про надання в безоплатне користування 
приміщення по вул.Єгорова, 40»; 
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від 31 липня 2012 року № 633 «Про розірвання договору № 37/35 на 

перевезення пасажирів  на автобусному маршруті в м. Кіровограді у режимі 
маршрутного таксі за маршрутом № 107 від 28.09.04»; 
 

від 14 серпня 2012 року № 662 «Про призупинення дії п.1 та           
підпункту 7 п. 2 Норм витрат води на ведення особистого підсобного 
господарства абонентами-громадянами згідно з ДБН В.2.2-1-95, а також на 
колективне садівництво і городництво згідно з БНІП 2.04.02-84, 
затверджених рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від  08 листопада 2011 року № 1107»; 
 

від 14 серпня 2012 року № 663 «Про проведення тижня благоустрою до 
відзначення 21-ї річниці незалежності України»; 
 

від 14 серпня 2012 року № 664 «Про участь у обласному конкурсі 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»; 
 

від 14 серпня 2012 року № 665 «Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "За заслуги"; 
 

від 14 серпня 2012 року № 666 «Про нагородження відзнакою 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради "За заслуги" ІІ ступеня»; 
 

від 14 серпня 2012 року № 667 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про присвоєння звання "Почесний громадянин 
міста Кіровограда"; 
 

від 14 серпня 2012 року № 677 «Про продовження терміну дії договору 
на безоплатне користування приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а»; 
 

від 14 серпня 2012 року № 678 «Про продовження терміну дії договору 
на безоплатне користування приміщенням по вул. Куроп`ятникова, 15»; 
 

від 14 серпня 2012 року № 679 «Про продовження терміну дії договору 
на безоплатне користування приміщенням по вул. Пашутінській, 13»; 
 

від 31 серпня 2012 року № 700 «Про припинення руху автотранспорту 
по вул. Щорса»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 701 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Тимчасового положення 
про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території міста Кіровограда»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 708 «Про відзначення 258-ї річниці 
заснування міста Кіровограда»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 710 «Про продовження терміну 
перебування малолітніх дітей в дитячому будинку»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 714 «Про звільнення від повноважень 
опікуна над малолітніми дітьми»; 

 

від 04 вересня 2012 року № 719 «Про влаштування неповнолітніх 
дітей»; 
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від 04 вересня 2012 року № 720 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1716 «Про 
звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними 
послугами інвалідів І і ІІ груп по зору»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 721 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1717 «Про 
звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними 
послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов’язків в Республіці Афганістан»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 722 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня глухих»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 723 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 724 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня партизанської слави»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 729 «Про внесення змін та доповнень до 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 13 липня 
2005 року № 954 «Про погашення та зміну правоустановлювального 
документа на 13/500 ч. будинку по вул. Карла Маркса, 32/13»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 730 «Про дозвіл на списання стола 
операційного - 55153»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 741 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 742 «Про проведення тижня благоустрою 
до відзначення Дня міста»; 
 

від 04 вересня 2012 року № 755 «Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги»; 

 

 
 

 
Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                         О.Брюм 


