
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від «11» вересня 2014 року                                                                 № 426 

  

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. 

 

 

Секретар міської ради                                                                       І.Марковський 

 

 

 

 

Колесник 24 43 58 



 Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«11» вересня 2014 
№ 426 

 

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

які знімаються з контролю 

 

 від 28 травня 2013 року № 316 “Про надання дозволу на реалізацію 
проекту «Історична лінія»; 

 

 від 27 вересня 2013 року № 538 “Про затвердження мережі навчальних 
закладів міста на 2013/2014 навчальний рік”;  

 

 від 27 вересня 2013 року № 557 “Про реєстрацію права власності на 
квартири у закінченому будівництвом 92 (84) – квартирному житловому 
будинку по вул. Генерала Жадова, 22, корпус 1”;  

 

 від 14 листопада 2013 року № 605 “Про присвоєння номерів квартирам 
першого поверху житлового будинку по вул.Короленка, 62”; 

 

 від 14 листопада 2013 року № 607 “Про надання дозволу на передачу 
житлового будинку по вул.Короленка, 62”; 

 

 від 10 грудня 2013 року № 692 “Про реєстрацію права власності на 
комплекс будівель по вул. Колгоспній, 73”; 

 

 від 10 грудня 2013 року № 715 “Про прийняття квартир 
Кіровоградського благодійного фонду ветеранів Служби безпеки України 
«Турбота» до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда”;  

 

 від 24 грудня 2013 року № 722 “Про організацію проведення приписки 
до призовної дільниці громадян, 1997 року народження”;  

 

 від 24 грудня 2013 року № 723 “Про затвердження заходів з організації 
роботи та функціонування мобільних пунктів обігріву протягом зимового 
періоду 2013/2014 року”;  

 

 від 24 грудня 2013 року № 724 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2014 рік”;  

 

 від 24 грудня 2013 року № 725 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безкоштовне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда вартості 
виконаних робіт по реконструкції фасадних газопроводів”;  

 

 від 24 грудня 2013 року № 737 “Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;  

 

 від 17 січня 2014 року № 1 “Про нагородження Печененка М.В.”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 2 “Про схвалення проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про міський бюджет на 2014 рік”; 
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 від 23 січня 2014 року № 3 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми соціальної 
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кіровограда на 
2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 4 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 5 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми економічної 
підтримки засобів масової інформації міста Кіровограда на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 6 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м.Кіровограді на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 7 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми медико-
соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств 
населення м.Кіровограда на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 8 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров'я м.Кіровограда на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 9 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 10 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми підтримання 
постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 11 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку 
земельних відносин у місті Кіровограді на 2014-2015 роки”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 12 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 13 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження міської Програми 
відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 14 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Міської програми 
підтримки сімей на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 15 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження програми “Молодь 
Кіровограда” на 2014 рік”; 
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 від 23 січня 2014 року № 16 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Міської цільової соціальної 
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 17 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку 
культури і туризму в м.Кіровограді на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 19 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 20 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті 
Кіровограді на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 22  “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми соціального 
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 
Кіровограда на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 23 “Про надання грошової допомоги 
громадянам, яким виповнилося 100 років”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 24 “Про надання грошової допомоги з нагоди 
Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 25 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2205 “Про затвердження Програми з 
розвитку і управління персоналом в Кіровоградській міській раді на               
2013-2015 роки”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 26 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження міської Програми 
соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 32 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про ліквідацію спеціальної загальноосвітньої 
школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 35 “Про визначення величини 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді на 
одну особу за ІV квартал 2013 року”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 37 “Про дозвіл на списання автомобіля”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 38 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання пільги по орендній платі                   
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2013 рік”; 
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 від 23 січня 2014 року № 39 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання пільги по орендній платі                 
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2014 рік”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 52 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кіровограді на 2014-2015 роки”;  

 

 від 11 лютого 2014 року № 54 “Про нагородження відзнаками 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради “За заслуги”                             
І, ІІ ступенів”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 56 “Про погодження інвестиційної програми 
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2014 рік”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 57 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Проекту придбання 
автотранспорту для перевезення дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію у 
КЗ “Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Кіровської районної у               
м. Кіровограді ради”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 59 “Про затвердження Положення про 
Центр надання адміністративних послуг міста Кіровограда та Регламенту 
Центру надання адміністративних послуг міста Кіровограда в новій 
редакції”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 61 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 62 “Про переведення малолітньої дитини з 
комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з 
притулковими групами” Кіровоградської обласної ради до комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 63 “Про переведення малолітньої дитини з 
комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з 
притулковими групами” Кіровоградської обласної ради до комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 64 “Про передачу закінчених будівництвом 
об'єктів”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 65 “Про реєстрацію права власності на 
квартири”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 66 “Про надання грошової допомоги 
громадянам, яким виповнилося 90 та 95 років”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 67 “Про надання грошової допомоги 
громадянам, яким виповнилося більше 100 років”; 
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 від 18 лютого 2014 року № 68 “Про звіт спостережної комісії 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за 2013 рік”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 89 “Про передачу паливно-мастильних 
матеріалів”;  

 

 від 18 лютого 2014 року № 90 “Про створення комісії з перевірки 
наявності та придатності засобів індивідуального захисту”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 111 “Про передачу матеріальних 
цінностей”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 115 “Про проведення весняного місячника з 
благоустрою м.Кіровограда”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 116 “Про затвердження кошторисних 
розрахунків на безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і 
квартир осіб, що мають право на таку пільгу”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 117 “Про припинення теплопостачання”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 118 “Про переведення малолітньої дитини з 
комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з 
притулковими групами” Кіровоградської обласної ради до комунального 
закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 119 “Про переведення малолітньої дитини”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 126 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Статуту навчального 
закладу в новій редакції”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 127 “Про затвердження Положення про 
“Пост № 1 - Почесна варта на меморіалі “Фортечні вали” у м.Кіровограді” та 
створення сектора військово-патріотичного виховання учнівської молоді на 
базі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 128 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про перейменування дошкільних навчальних 
закладів”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 161 “Про взяття на поруки”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 163 “Про визначення величини 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді на 
одну особу за І квартал 2014 року”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 166 “Про дозвіл на списання рентгенівського 
апарата”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 172 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про виділення коштів на поховання Героя 
Соціалістичної Праці Кошурка О.О.”; 
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 від 08 квітня 2014 року № 173 “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 08 квітня 2014 року № 174 “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 08 квітня 2014 року № 176 “Про надання грошової допомоги”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 177 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження схем організації дорожнього 
руху вулицями міста Кіровограда”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 179 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 вересня 2010 року 
№ 902 “Про затвердження нової нумерації кімнат у гуртожитках”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 180 “Про присвоєння єдиного номера 723 
кімнаті № 724 та 19/50 частинам квартири № 723 у будинку по 
пров.Будьонного, 3”; 

 

 від 08 квітня 2014 року № 188 “Про затвердження Тимчасового порядку 
завірення копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого 
свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 195 “Про організацію демонстрації 01 травня 
2014 року”;  

 

 від 15 квітня 2014 року № 198 “Про передачу закінчених будівництвом 
об’єктів”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 201 “Про підсумки роботи господарського 
комплексу м.Кіровограда на 2013 рік та виконання Програми економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2013 рік”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 205 “Про присвоєння єдиного номера 702 
квартирі № 701 та 39/100 частинам квартири № 702 в секції з квартирою                
№ 701 у будинку по пров.Будьонного, 3”; 

 

 від 29 квітня 2014 року № 221 “Про відведення місць під обладнання 
стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної 
агітації”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 228 “Про надання грошової допомоги”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 229 “Про надання дозволу на передачу 
опалювальної системи”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 230 “Про надання дозволу на передачу 
приміщення бухгалтерії лікарні”  
 
 

Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                                   О.Брюм 


