
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від «15» грудня 2014 року                                                              № 570 

  

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 
«15» грудня 2014 
№ 570 

 

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

які знімаються з контролю 

 

 від 05 березня 2012 року № 175 «Про оформлення права власності на 
будівлю по вул.Великій Перспективній, 63 та продовження терміну дії 
договору оренди (територіальна громада в особі Кіровоградської міської 
ради)»; 

 

 від 14 листопада 2013 року № 606 “Про прийняття квартир 
Національного банку України до комунальної власності територіальної 
громади м.Кіровограда”;  

 

 від 24 грудня 2013 року № 746 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107 “Про затвердження Порядку 
залучення коштів замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Кіровограда”;  

 

 від 23 січня 2014 року № 36 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 “Про управління майном, що 
належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Кіровограда”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 112 “Про затвердження переліку маршрутів 
регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення 
усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, на 
2014 рік”;  

 

 від 19 березня 2014 року № 114 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми зайнятості 
населення м.Кіровограда на період до 2017 року”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 164 “Про переведення малолітніх дітей до 
комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області”;  

 

 від 08 квітня 2014 року № 178 “Про безкоштовну передачу житлових 
будинків та основних засобів”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 200 “Про переведення малолітніх дітей з 
Кіровоградської дитячої обласної лікарні департаменту охорони здоров'я 
Кіровоградської обласної державної адміністрації до комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області”;  
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 від 29 квітня 2014 року № 202 “Про організацію оздоровлення і 
відпочинку дітей влітку 2014 року”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 203 “Про закріплення територій 
обслуговування за загальноосвітніми та інтернатними навчальними 
закладами міста у 2014 році”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 231 “Про встановлення тарифу за одну 
поїздку пасажира у міському електричному транспорті м.Кіровограда”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 232 “Про погодження вартості разового 
проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 
користування м.Кіровограда”;  

 

 від 29 квітня 2014 року № 233 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул. Гагаріна”;  

 

 від 13 травня 2014 року № 234 “Про заходи щодо підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 235 “Про передплату періодичних видань на 
друге півріччя 2014 року”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 236 “Про погодження виїзду групи дітей до 
Італії”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 237 “Про організацію обліку дітей 
дошкільного віку у 2014 році”;  

  
 від 27 травня 2014 року № 238 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про передачу майна 1 Державному пожежно-
рятувальному загону Управління ДСНС України у Кіровоградській області”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 239 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року № 2204 “Про 
затвердження Програми інформатизації виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради на 2013-2015 роки”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 240 “Про передачу підвального приміщення 
по вул.Великій Перспективній, 40 в оренду на пільгових умовах”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 242 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2755”; 
 

 від 27 травня 2014 року № 244 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради ”Про виділення коштів на поховання майора 
Збройних сил України Сабади О.Б.”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 245 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2014 року № 3014 “Про звільнення на 50% від 
оплати за користування житлово-комунальними послугами інвалідів                       



1 і 2 груп по зору”;  
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 від 27 травня 2014 року № 263 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Положення про управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради в новій 
редакції”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 271 “Про зміну нумерації кімнат № 23, 24 
гуртожитку по вул. Кільцевій, 7”; 

 

 від 27 травня 2014 року № 274 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул. Медведєва”;  

 

 від 27 травня 2014 року № 275 “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 18 червня 2014 року № 278 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 15 квітня 2014 року           
№ 198 “Про передачу закінчених будівництвом об'єктів”;  

 

 від 18 червня 2014 року № 283 “Про втрату статусу”;  

 

 від 18 червня 2014 року № 284 “Про припинення опіки над 
малолітньою дитиною та піклування над неповнолітньою дитиною”;  

 

 від 18 червня 2014 року № 297 “Про проведення в м.Кіровограді 
прологу відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту”;  

 

 від 18 червня 2014 року № 299 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про виділення коштів на поховання 
військовослужбовця Збройних сил України Власенка Ю.О.”;  

 

 від 18 червня 2014 року № 300 “Про безоплатну передачу 
автотранспортних засобів”;  

 

 від 19 червня 2014 року № 303 “Про погодження вартості разового 
проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 
користування”;  

 

 від 19 червня 2014 року № 304 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Гагаріна”;  

 

 від 19 червня 2014 року № 305 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по просп.Винниченка”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 306 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про структуру, загальну чисельність та штати 
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 308 “Про відзначення 260-ї річниці 
заснування міста Кіровограда”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 311 “Про переведення неповнолітніх дітей до 
комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 



ради Кіровоградської області”;  
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 від 22 липня 2014 року № 312 “Про надання дозволу на передачу 
основних засобів”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 313 “Про зняття з балансу приватизованого 
житла”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 314 “Про проведення благоустрою до 
відзначення Дня міста”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 315 “Про відведення сектора для почесних 
поховань”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 316 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда пневматичного 
пістолета та пневматичної гвинтівки”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 317 “Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Пашутінській”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 318 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства “Ринково-побутові послуги” Кіровоградської міської ради”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 325 “Про визначення величини 
опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в місті Кіровограді на 
одну особу за ІІ квартал 2014 року”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 340 “Про передачу в оренду нежитлового 
приміщення по вул.Дворцовій, 22 на пільгових умовах”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 341 “Про надання дозволу на передачу 
нежитлового приміщення”;  

 

 від 22 липня 2014 року № 342 “Про продовження терміну дії договору 
на безоплатне користування приміщенням по вул.Куроп'ятникова, 15”; 

 

 від 22 липня 2014 року № 359 “Про надання дозволу управлінню 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради виступати замовником 
на будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання в м. Кіровограді”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 361 “Про надання дозволу на передачу 
майна”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 362 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про виділення коштів на відшкодування витрат 
для поховання військовослужбовців”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 363 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Дня партизанської слави”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 364 “Про надання одноразової грошової 
допомоги з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 366 “Про надання грошової допомоги з 



нагоди Міжнародного дня глухих”;  
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 від 12 серпня 2014 року № 367 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 
та членів їх сімей — мешканців м.Кіровограда”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 373 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження індивідуального штатного 
розкладу комунального закладу “Дитячий будинок “Барвінок” - дошкільний 
навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської ради” 
для групи дитячого будинку”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 375 “Про передачу приміщення незадіяної 
котельні в оренду на пільгових умовах”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 377 “Про тимчасове обмеження в                        
м. Кіровограді використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних 
засобів на час проведення антитерористичної операції на сході України”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 384 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2772 “Про 
затвердження Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності 
міста Кіровограда на 2014 рік”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 385 “Про передачу приміщення незадіяної 
котельні в оренду на пільгових умовах”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 386 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання дозволу комунальному 
підприємству “Управління будинками Кіровоградської міської ради” на 
продаж з аукціону автомобілів”;  

 

 від 12 серпня 2014 року № 389 “Про дозвіл на списання витрат по 
об'єкту незавершеного будівництва, що ліквідується”;  

 

 від 26 серпня 2014 року № 398 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про присвоєння звання “Почесний громадянин 
міста Кіровограда”;  

 

 від 26 серпня 2014 року № 403 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безкоштовне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда дитячих 
майданчиків, розташованих на прибудинкових територіях житлових 
будинків”;  

 

 від 26 серпня 2014 року № 404 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення доповнень 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 26 серпня 2014 року № 408 “Про передачу книг “Велика війна  



1941-1945. Кіровоградський вимір”;  
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 від 26 серпня 2014 року № 422 “Про погодження вартості разового 
проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 
користування м. Кіровограда”;  

 

 від 26 серпня 2014 року № 423 “Про розгляд подання в.о. прокурора             
м. Кіровограда від 31 липня 2014 року № [12-61] 8078 вих-14 на постанову 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради від 21 травня 2014 року № 214/05-ак”;  

 

 від 11 вересня 2014 року № 424 “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 11 вересня 2014 року № 428 “Про доповнення плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 14 листопада 2013 № 627”; 

 

 від 11 вересня 2014 року № 429 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про вжиття додаткових заходів щодо 
підтримки українського виробника”;  

 

 від 11 вересня 2014 року № 447 “Про надання грошової допомоги 
гр.Оніщенко П.С.”;  

 

 від 11 вересня 2014 року № 448 “Про проведення в м. Кіровограді 
Всеукраїнських змагань з велоспорту”;  

 

 від 11 вересня 2014 року № 449 “Про передачу приміщення діючої 
котельні з зовнішніми тепловими мережами по вул. Короленка, 56”; 

 

 від 23 вересня 2014 року № 450 “Про переведення неповнолітніх 
дітей”;  

 

 від 23 вересня 2014 року № 460 “Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2771 “Про затвердження Програми 
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2014 рік”;  

 

 від 23 вересня 2014 року № 462 “Про затвердження мережі та штатної 
чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста 
на 2014 рік”;  

 

 від 03 жовтня 2014 року № 465 “Про розгляд подання прокурора 
м.Кіровограда від 19 вересня 2014 року № [12-61] 9797 вих-14 на постанову 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 
ради від 20 серпня 2014 року № 334/08-ак”;  

 

 від 03 жовтня 2014 року № 466 “Про початок опалювального сезону 
2014/2015 року”  

 
 

Начальник загального відділу 



Кіровоградської міської ради                                                                   О.Брюм 


