
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 09 жовтня 2018 року        №489 
 

м.Кропивницький 

 

 

Про зняття з контролю рішень 
виконавчого комітету 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 міської ради Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради згідно      

з додатком. 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова 24 15 17 



Додаток  
до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

09 жовтня 2018  № 489 

 

Перелік 

рішень виконавчого комітету міської ради, які знімаються з контролю 

 

від 14 лютого 2017 року № 49 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцям                

м. Кропивницького”; 

від 25 квітня 2017 року № 215 “Про надання щомісячної матеріальної 
допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, які є мешканцями міста, 
для вирішення соціально-побутових питань”; 

від 25 квітня 2017 року № 216 “Про надання щомісячної матеріальної 
допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції”; 

від 25 квітня 2017 року № 217 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями              

м. Кропивницького”; 

від 23 травня 2017 року № 265 “Про надання матеріальної допомоги на 
виготовлення пам'ятника”; 

від 23 травня 2017 року № 266 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про звільнення на 50% від оплати за 
користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по 

зору”; 

від 23 травня 2017 року № 267 “Про надання грошової допомоги 

громадянам, яким виповнилося більше 100 років”; 

від 25 квітня 2017 року № 206 “Про визначення організатора конкурсу з 
призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Кропивницькому”; 

від 25 вересня 2017 року № 445 “Про затвердження мережі навчальних 

закладів міста Кропивницького на 2017/2018 навчальний рік”; 

від 12 жовтня 2017 року № 466 “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” (зі змінами)”; 

від 12 жовтня 2017 року № 474 “Про початок опалювального сезону 
2017/2018 року”; 

від 08 грудня 2017 року № 566 “Про створення комісії з питань 
безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної 
громади м. Кропивницького”; 

від 12 грудня 2017 року № 600 “Про закупівлю енергосервісу та 
затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 
житлово-комунальних послуг”; 

від 28 грудня 2017 року № 611 “Про організацію функціонального 

навчання населення з цивільного захисту міста у 2018 році”; 
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від 28 грудня 2017 року № 615 “Про організацію харчування учнів та 
вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік”; 

від 23 січня 2018 року № 47 “Про встановлення вартості проїзних 

квитків тривалого користування у міському пасажирському транспорті”; 

від 13 лютого 2018 року № 73 “Про закупівлю енергосервісу та 
затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 
житлово-комунальних послуг”; 

від 23 квітня 2018 року № 213 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про найменування провулка”; 

від 13 лютого 2018 року № 57 “Про передачу на баланс влаштованої 
зупинки громадського транспорту в м. Кропивницькому”; 

від 10 квітня 2018 року № 172 “Про надання грошової допомоги 

учасникам народного аматорського хору “Ветеран” з нагоди 30 - річчя 
заснування”; 

від 23 квітня 2018 року № 189 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2016-2018 роки”; 

від 23 квітня 2018 року № 197 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про надання згоди на безоплатну 
передачу до комунальної власності територіальної громади міста 
Кропивницького розподільчого пункту міської електромережі”; 

від 08 травня 2018 року № 218 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 
міському військовому комісаріату”; 

від 08 травня 2018 року № 220 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями               

м. Кропивницького”; 

від 08 травня 2018 року № 223 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про оптимізацію мережі закладів 
освіти”; 

від 08 травня 2018 року № 224 “Про перерозподіл видатків по 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 
ради міста Кропивницького на 2018 рік”; 

від 08 травня 2018 року № 226 “Про безоплатну передачу тракторів 
МТЗ-82 з навісним обладнанням”; 

від 08 травня 2018 року № 227 “Про безкоштовну передачу основних 

засобів”; 

від 22 травня 2018 року № 242 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю I та 
II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування 
квартирними телефонами”; 
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від 22 травня 2018 року № 245 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про створення комунального 

закладу“Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської 
ради міста Кропивницького”; 

від 22 травня 2018 року № 252 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями              

м. Кропивницького”; 

від 22 травня 2018 року № 253 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди 85-річчя заснування УТОГ та 90-річчя заснування Кіровоградської 
обласної організації УТОГ”; 

від 12 червня 2018 року № 273 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про встановлення розмірів ставок 
єдиного податку у м. Кропивницькому на 2019 рік”; 

від 12 червня 2018 року № 274 “Про нагородження з нагоди Дня 
Конституції України”; 

від 12 червня 2018 року № 275 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Положення про 

присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кропивницького”; 

від 12 червня 2018 року № 293 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 
дитячої художньої школи імені О.О.Осмьоркіна та затвердження Статуту 

ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 294 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 
дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ 

МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 295 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 
музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 
ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 296 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування                             
КЗ “Кіровоградська музичної школи № 2 ім. Ю.С.Мейтуса та затвердження 
Статуту КЗ “МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ІМ. Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 297 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 
міської централізованої бібліотечної системи та затвердження Статуту 
МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 298 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської  
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музичної школи № 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 4 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 299 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 
музичної школи № 3 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 300 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування комунального 

закладу “Кіровоградський художньо - меморіальний музей О.О.Осмьоркіна 
та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ХУДОЖНЬО-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.О.ОСМЬОРКІНА” у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 301 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування комунального 

закладу “Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей 

І.К.Карпенка-Карого” та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ “ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-

КАРОГО МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 302 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про перейменування Кіровоградського 

музею музичної культури та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗЕЙ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ             

ІМ. К.ШИМАНОВСЬКОГО” у новій редакції”; 

від 12 червня 2018 року № 311 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про встановлення ставок та пільг із 
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”; 

від 26 червня 2018 року № 313 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 
А0680”; 

від 26 червня 2018 року № 315 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями               

м. Кропивницького”; 

від 26 червня 2018 року № 318 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 
та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на               
2018-2021 роки”; 

від 10 липня 2018 року № 333 “Про уповноваження посадових осіб”; 

від 10 липня 2018 року № 334 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 
ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”; 

від 10 липня 2018 року № 335 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про впровадження пілотного проекту 

щодо     організації     електронних    торгів   (конкурсів)   на право    оренди  
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комунального майна з використанням електронної торгової системи 

“Prozorro. Продажі”; 

від 10 липня 2018 року № 340 “Про перерозподіл видатків по відділу 
культури і туризму Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік”; 

від 10 липня 2018 року № 348 “Про погодження проекту рішення 
Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 274 “Про 

затвердження програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 
складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради на 2014-2018 роки”; 

від 10 липня 2018 року № 349 “Про затвердження детальних планів 
територій в районі вулиці Айвазовського та провулка Санаторного у              

м. Кропивницькому”; 

від 10 липня 2018 року № 352 “Про встановлення граничної вартості 
разового проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького”; 

від 10 липня 2018 року №353 “Про визначення одержувачів бюджетних 

коштів”; 

від 24 липня 2018 року № 363 “Про надання грошової допомоги членам 

сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО до 

Дня незалежності України”; 

від 24 липня 2018 року № 365 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями              

м. Кропивницького”; 

від 08 серпня 2018 року № 379 “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 14 серпня 2018 року № 382 “Про нагородження з нагоди 27-ої 
річниці незалежності України” 

 

 

 

Начальник загального відділу  
Міської ради міста Кропивницького     О.Брюм 

 

 


