
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 28 » травня 2013 року                                                                    №  285 
 

 
 
 

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 
« 28 » травня 2013 року 
№ 285 

           
П Е Р Е Л І К  

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
які знімаються з контролю 

 

від 27 листопада 2012 року № 965 «Про організацію проведення 
приписки до призовної дільниці громадян, 1996 року народження»; 

 

від 10 грудня 2012 року № 1001 «Про прийняття квартир до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда»; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1022 «Про дозвіл на списання основних 
засобів»; 

 

від 12 грудня 2012 року № 1030 «Про утримання вулиць та доріг міста 
Кіровограда в осінньо-зимовий період 2012/2013 року»; 

 

від 11 січня 2013 року № 1 «Про нагородження Юрченка І.А.»; 

 

від 23 січня 2013 року № 2 «Про влаштування дитини»; 

 

від 23 січня 2013 року № 10 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Статуту комунального 
закладу "Навчально-науковий педагогічний комплекс Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області";  

 

від 23 січня 2013 року № 11 «Про надання грошової допомоги з нагоди 
Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав»; 

 

від 23 січня 2013 року № 19 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров`я м.Кіровограда на 2013 рік";  

 

від 23 січня 2013 року № 20 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми медико-
соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств 
населення м.Кіровограда на 2013 рік";  

 

від 23 січня 2013 року № 24 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
житлового будівництва у м.Кіровограді на 2013-2015 роки";  

 

від 23 січня 2013 року № 25 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2013-2015 роки";  

 

від 23 січня 2013 року № 32 «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"; 
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від 23 січня 2013 року № 37 «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 11 лютого 2013 року № 59 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до Програми розвитку 
освіти міста Кіровограда на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 96"; 

 

від 11 лютого 2013 року № 60 «Про звіт спостережної комісії 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за 2012 рік»; 

 

від 11 лютого 2013 року № 72 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Статуту комунального 
закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської 
міської ради" в новій редакції";  

 

від 11 лютого 2013 року № 73 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Статуту комунального 
закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської 
міської ради" в новій редакції";  

 

від 11 лютого 2013 року № 74 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Статуту комунального 
закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської 
міської ради" в новій редакції";  

 

від 11 лютого 2013 року № 75 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року  № 117 "Про встановлення місцевих 
податків і зборів";  

 

від 11 лютого 2013 року № 76 «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 26 лютого 2013 року № 97 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 

 

від 26 лютого 2013 року № 98 «Про надання грошової допомоги»; 

 

від 26 лютого 2013 року № 99 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про звільнення на 50% від оплати за 
користування житлово-комунальними послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов`язків в 
Республіці Афганістан";  

  
від 26 лютого 2013 року № 100 «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"; 
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від 26 лютого 2013 року № 109 «Про    затвердження    дислокації місць 
для торгівлі кавою зі спеціально обладнаних автомобілів»; 

 

від 12 березня 2013 року № 111 «Про нагородження Ткаченка К.М.»; 

 

від 12 березня 2013 року № 124 «Про втрату статусу»; 

 

від 12 березня 2013 року № 130 «Про припинення теплопостачання»; 

 

від 12 березня 2013 року № 131 «Про безкоштовну передачу автобуса»; 

 

від 12 березня 2013 року № 132 «Про зняття з балансу приватизованого 
житла»; 

 

від 12 березня 2013 року № 133 «Про внесення змін до рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2010 року № 335 "Про 
затвердження Порядку надання послуг по встановленню та періодичній 
повірці засобів обліку холодної води для споживачів категорії населення – 
абонентів КП "Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство 
Кіровоградської міської ради";  

 

від 12 березня 2013 року № 139 «Про продовження терміну 
перебування малолітніх дітей в дитячому будинку»; 

 

від 12 березня 2013 року № 140 «Про продовження терміну 
перебування малолітньої дитини в дитячому будинку»; 

 

від 12 березня 2013 року № 141 «Про влаштування дитини» 
 
 
 
Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                         О.Брюм 
 


