
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від « 10 » грудня 2013 року                                                            № 696 

  

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 
«10» грудня 2013  
№ 696 

 

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

які знімаються з контролю 
 від 17 квітня 2012 року № 298 «Про розірвання договору № 99/35 на 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті в м. Кіровограді у режимі 
маршрутного таксі за маршрутом № 118 від 03.04.06»; 

 

 від 24 жовтня 2012 року № 878 «Про оформлення права власності на 
1/2 ч. будинку по вул.Куроп`ятникова, 53»; 
 

 від 12 грудня 2012 року № 1024 «Про оформлення права власності на 
квартиру № 59 по просп.Винниченка, 3»; 
 

 від 04 квітня 2013 року № 167 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про надання згоди на безоплатну передачу 
зовнішніх електричних мереж";  

 

 від 04 квітня 2013 року № 176 «Про продовження договору оренди»; 

 

 від 18 квітня 2013 року № 217 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження "Проекту "Підвищення 
енергоефективності у закладах освіти міста Кіровограда на 2013 рік";  

 

 від 18 квітня 2013 року № 218 «Про організацію оздоровлення і 
відпочинку дітей влітку 2013 року»; 

 

 від 18 квітня 2013 року № 219 «Про закріплення територій 
обслуговування за загальноосвітніми та інтернатними навчальними 
закладами міста у 2013 році»; 

 

 від 18 квітня 2013 року № 220 «Про надання грошової допомоги»; 

 

 від 18 квітня 2013 року № 228 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про надання дозволу ДП "Кіровоградтепло"           
ТОВ "ЦНТІ УНГА" на здачу металобрухту";  

 

 від 14 травня 2013 року № 255 “Про організацію обліку дітей 
дошкільного віку у 2013 році”;  

 

 від 14 травня 2013 року № 259 “Про передачу в оренду на пільгових 
умовах приміщення кабінету № 324 по вул. Великій Перспективній,41”; 

 

 від 14 травня 2013 року № 260 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін та доповнень до Правил 
благоустрою міста Кіровограда, затверджених рішенням Кіровоградської 
міської ради від 05 червня 2012 року № 1710”; 
 

 від 14 травня 2013 року № 272 “Про встановлення вартості разового 
проїзду одного пасажира на міських маршрутах загального користування у 
звичайному режимі руху”;  

 

 від 28 травня 2013 року № 289 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21 грудня 2012 року № 2176»; 
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 від 10 червня 2013 року № 319 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми “Безпечне житло” 
на 2013-2015 роки”;  

 

 від 11 червня 2013 року № 322 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін та доповнень до Положення 
про спеціалізовану інспекцію Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2011 року № 759”; 

 

 від 09 липня 2013 року № 385 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання пільги у 2013 році засудженим, 
що відбувають покарання у виправних закладах на території м.Кіровограда, 
щодо сплати державного мита за видачу певних видів документів”;  

 

 від 09 липня 2013 року № 386 “Про доповнення плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 27 листопада 2012 року № 978”; 

 

 від 09 липня 2013 року № 387 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до Положення про 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого                
2011 року № 212”; 

 

 від 23 липня 2013 року № 401 “Про відзначення 259-ї річниці 
заснування міста Кіровограда”;  

 

 від 23 липня 2013 року № 403 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження змін до Статутів 
комунальних закладів “Комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи № 1, 2, 3 
Кіровоградської міської ради”;  

 

 від 23 липня 2013 року № 404 “Про продовження терміну перебування 
неповнолітньої дитини в дитячому будинку”;  

 

 від 23 липня 2013 року № 413 “Про надання грошової допомоги 
громадянам, яким виповнилося 100 років”;  

 

 від 23 липня 2013 року № 428 “Про встановлення тарифу за одну 
поїздку пасажира у міському електричному транспорті м.Кіровограда”;  

 

 від 23 липня 2013 року № 429 “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 23 липня 2013 року № 430 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Пушкіна”;  

 

 від 23 липня 2013 року № 431 “Про надання дозволу на передачу 
приміщення”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 435 “Про передачу матеріальних цінностей”;  
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 від 21 серпня 2013 року № 436 “Про нагородження Хоріщенка А.О.”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 437 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин 
міста Кіровограда»; 

 

 від 21 серпня 2013 року № 438 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня Партизанської слави”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 457 “Про влаштування дітей”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 458 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про перейменування навчального закладу”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 459 “Про погодження виїзду групи дітей до 
Російської Федерації”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 462 “Про передачу паливно-мастильних 
матеріалів”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 463 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про передачу паливно-мастильних матеріалів 
1 Державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України в 
Кіровоградській області”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 476 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження містобудівної документації 
«План зонування території міста Кіровограда»”;  

 

 від 21 серпня 2013 року № 477 “Про передачу книг «Шульгіни: 
Інгульська сторінка»; 

 

 від 21 серпня 2013 року № 478 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Положення 
про управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24.02.2011 року № 217»; 
 

 від 21 серпня 2013 року № 479 “Про затвердження перерозподілу 
видатків бюджету у межах головного розпорядника”;  

 

 від 06 вересня 2013 року № 480 “Про роботу Кіровоградського 
автовокзалу № 1 та Кіровоградської автостанції № 2”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 481 “Про нагородження відзнаками з 
нагоди Дня міста Кіровограда”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 487 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня глухих”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 488 “Про продовження терміну 
перебування малолітньої дитини в дитячому будинку”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 502 “Про передачу бюджетних 
призначень”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 503 “Про зняття приватизованого житла з 
балансу”;  
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 від 12 вересня 2013 року № 504 “Про початок опалювального сезону 
2013/2014 року”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 505 “Про затвердження Порядку видачі 
дублікатів свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна у разі 
втрати або зіпсування оригіналів документів”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 506 “Про продовження терміну дії договору 
оренди на комплекс будівель по вул.Ленінградській, 19-а”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 509 “Про дозвіл на списання основних 
засобів”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 511 “Про надання дозволу на передачу 
частини приміщення”;  

 

 від 12 вересня 2013 року № 526 “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 27 вересня 2013 року № 527 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня ветерана”;  

 

 від 27 вересня 2013 року № 528 “Про надання одноразової грошової 
допомоги громадянам міста Кіровограда”;  

 

 від 27 вересня 2013 року № 529 “Про надання грошової допомоги гр. 
Оніщенко П. С.”;  

 

 від 27 вересня 2013 року № 534 “Про нагородження відзнаками “За 
заслуги”;  

 

 від 27 вересня 2013 року № 551 “Про надання дозволу на передачу 
нерухомого майна, транспортних засобів, комп'ютерної техніки та 
незавершеного будівництва”;  

 

 від 27 вересня 2013 року № 552 “Про зняття приватизованого житла з 
балансу”;  

 

 від 27 вересня 2013 року № 554 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Яновського”;  

 

 від 30 вересня 2013 року № 559 “Про внесення змін до рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2013 року № 504 “Про 
початок опалювального сезону 2013/2014 року”  
 
 
 

 
 
 

Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                                   О.Брюм 


