
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "12" грудня 2017 року         № 569 
 

м.Кропивницький 
 

 

 

 

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 Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради згідно з додатком. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради          О.Мосін 

 

 

 

 

Федорова 24 15 17 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

міської ради міста Кропивницького  

12 грудня 2017 № 569 

 

Перелік 

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 

які знімаються з контролю 

 

від 14 березня 2017 року №121 “Про проведення комунальної декади та 

весняного місячника з благоустрою м. Кропивницького”; 

від 14 березня 2017 року № 129 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про розроблення детальних планів територій в 

районі вулиці Айвазовського та провулка Санаторного у                                  

м. Кропивницькому”; 

від 14 березня 2017 року № 132 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Міської програми протидії 

тероризму у 2017 році”; 

від 28 березня 2017 року № 156 “Про взяття на баланс закінчених 

будівництвом влаштованих зупинок громадського транспорту в                     

м. Кропивницькому”; 

від 28 березня 2017 року № 158 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста Кропивницького”; 

від 28 березня 2017 року № 168 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому                        

на 2017-2020 роки”; 

від 28 березня 2017 року № 169 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про стан виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів 

розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 95, за січень – грудень 2016 року”; 

від 11 квітня 2017 року № 181 “Про погодження проекту рішення 

міської ради „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради”; 

від 11 квітня 2017 року № 192 “Про надання грошової допомоги у 

зв'язку з 31-ми роковинами Чорнобильської трагедії”; 

від 25 квітня 2017 року № 208 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання в користування гуртожитку”; 

від 25 квітня 2017 року № 209 “Про дозвіл на списання основних 

засобів”; 
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від 25 квітня 2017 року № 210 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про утворення формувань цивільного 

захисту”; 

від 25 квітня 2017 року № 211 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про затвердження Положення про місцеву 

ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту міста Кропивницького”; 

від 25 квітня 2017 року № 218 “Про затвердження мережі та штатної 

чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності 

міста на 2017 рік”; 

від 25 квітня 2017 року № 219 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про затвердження Статуту комунального 

закладу "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру     

ІІ рівня" у новій редакції”; 

від 25 квітня 2017 року № 220 “Про надання дозволу на передачу 

нерухомого майна, транспортних засобів, комп’ютерної техніки та 

незавершеного будівництва”; 

від 25 квітня 2017 року № 221 “Про затвердження акта приймання-

передачі цілісного майнового комплексу державного закладу “Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України”; 

від 11 травня 2017 року № 230 “Про нагородження відзнакою 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги” І ступеня”; 

від 11 травня 2017 року № 233 “Про організацію оздоровлення і 

відпочинку дітей влітку 2017 року”; 

від 11 травня 2017 року №234 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про перейменування вулиці Зої 

Космодем’янської”; 

від 11 травня 2017 року №243 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про надання в користування житлового 

будинку по вул. Врубеля, 22”; 

від 11 травня 2017 року №253 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми матеріальної 

підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки”; 

від 11 травня 2017 року № 256 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій”; 

від 11 травня 2017 року № 257 “Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва”; 

від 23 травня 2017 року № 258 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження Плану дій 

сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року”; 

від 23 травня 2017 року № 273 “Про перерозподіл видатків по 

управлінню освіти міської ради на 2017 рік”; 
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від 13 червня 2017 року № 275 “Про переведення неповнолітньої 

дитини”; 

від 13 червня 2017 року № 283 “Про закріплення територій 

обслуговування за загальноосвітніми та інтернатними навчальними 

закладами міста у 2017 році”; 

від 13 червня 2017 року № 284 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження передавального акта та 

перейменування загальноосвітньої школи”; 

від 13 червня 2017 року № 290 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про підтримку участі КП “Теплоенергетик” у 

проекті “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”; 

від 13 червня 2017 року № 293 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради „Про надання пільги з орендної плати 

дочірньому підприємству „Кіровоградтепло” товариства з обмеженою 

відповідальністю „Центр науково-технічних інновацій Української 

нафтогазової академії”; 

від 13 червня 2017 року № 294 “Про дозвіл на списання автомобіля”; 

від 13 червня 2017 року № 295 “Про дозвіл на списання комплекту 

(процесора)”; 

від 26 червня 2017 року № 305 “Про нагородження з нагоди Дня 

Конституції України”; 

від 26 червня 2017 року № 308 “Про перерозподіл видатків по відділу 

культури і туризму міської ради на 2017 рік”; 

від 26 червня 2017 року № 312 “Про дозвіл на списання основних 

засобів”; 

від 26 червня 2017 року № 313 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади м.Кропивницького та право власності на які підлягає державній 

реєстрації”; 

від 10 липня 2017 року № 327 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про затвердження передавального акта майна 

з балансу пологового будинку № 2 ім. “Святої Анни” на баланс пологового 

будинку № 1”; 

від 10 липня 2017 року № 328 “Про визначення величини 

опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кропивницькому 

на одну особу за ІІ квартал 2017 року”; 

від 10 липня 2017 року № 333 “Про надання згоди на безоплатну передачу 

частини приміщення”; 

від 25 липня 2017 року № 343 “Про нагородження з нагоди Дня 

працівників торгівлі”; 

від 25 липня 2017 року № 344 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями              

м. Кропивницького”; 
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від 25 липня 2017 року № 367 “Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у серпні 

2017 року”;  

від 15 серпня 2017 року № 375 “Про нагородження з нагоди                

26-ї річниці незалежності України”; 

від 15 серпня 2017 року № 385 “Про надання грошової допомоги 

членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час 

виконання військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня 

незалежності України”; 

від 15 серпня 2017 року № 386 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями                

м. Кропивницького”; 

від 15 серпня 2017 року № 388 “Про надання грошової допомоги         

гр. З***** ” 

від 15 серпня 2017 року № 393 “Про переведення неповнолітньої 

дитини до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 

від 15 серпня 2017 року № 394 “Про влаштування неповнолітніх дітей”; 

від 01 вересня 2017 року № 395 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради “Про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Кропивницького”; 

від 01 вересня 2017 року № 396 “Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради „Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 

від 01 вересня 2017 року № 397 “Про негайне відібрання малолітніх 

дітей”; 

від 12 вересня 2017 року № 404 “Про нагородження з нагоди             

263-ї річниці заснування міста”; 

від 12 вересня 2017 року № 412 “Про передачу книги «Відрядження до 

пекла”; 

від 12 вересня 2017 року № 430 “Про затвердження Концепції 

комплексного впорядкування розміщення зовнішньої реклами та тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Кропивницькому” 

 

 

 

Начальник загального відділу 

Міської ради міста Кропивницького      О.Брюм 


