
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 31 » липня 2012 року                                                  №  634 
 

 
 
 

Про зняття з контролю окремих 
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 окремі 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 
« 31 »  липня 2012 року 
№ 634 

           

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

які знімаються з контролю 
 

від 24 грудня 2010 року № 1111 «Про внесення змін та доповнень до 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 8 листопада 
2010 року № 1086»; 

 

від 02 серпня 2011 року № 761 «Про надання дозволу на знесення дерев 
КМРЕМ «Кіровоградобленерго»; 
 

від 30 серпня 2011 року № 905 «Про влаштування дитини»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 933 «Про зняття приватизованого житла та 
господарських будівель з балансу житлово-комунальних підприємств»; 

 

від 11 жовтня 2011 року № 990 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження нової редакції Статуту 
Кіровоградської міської ради централізованої бібліотечної системи »; 

 

від 25 жовтня 2011 року № 1068 «Про дозвіл на списання основних 
засобів»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 1011 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул. Ялтинській»; 

 

від 14 грудня 2011 року № 1183 «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 20 вересня 2011 року 
№ 969 "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних 
послуг міста Кіровограда, Технічного регламенту Центру надання 
адміністративних послуг міста Кіровограда та Загального регламенту Центру 
надання адміністративних послуг міста Кіровограда"; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1252 «Про надання дозволу на знесення 
зелених насаджень Регіональному Громадсько-просвітницькому товариству 
«Православна просвіта»; 
 

від 05 березня 2012  року № 176 «Про надання в безоплатне 
користування нежитлового приміщення по вул.Бєляєва, 72»; 
 

від 05 березня 2012 року № 179 «Про затвердження складу міської 
призовної комісії та графіка її засідань»; 
 

від 05 березня 2012 року № 182 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 2 квітня 2009 року № 1896 "Про створення комісії по 
розгляду земельних спорів та затвердження Положення про комісію по 
розгляду земельних спорів»; 
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від 27 березня 2012 року № 207 «Про дозвіл на тимчасову реєстрацію 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в 
дитячому будинку інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного 
віку з компенсуючими групами "Барвінок"; 
 

від 27 березня 2012 року № 208 «Про тимчасове влаштування 
малолітніх дітей»; 
 

від 27 березня 2012 року № 209 «Про продовження терміну 
перебування малолітньої дитини в дитячому будинку»; 
 

від 27 березня 2012 року № 211 «Про надання грошової допомоги 
головам первинних організацій Кіровоградської міської організації ветеранів 
України»; 
 

від 27 березня 2012 року № 213 «Про проведення міської акції "Чисте 
місто"; 
 

від 27 березня 2012 року № 214 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про надання повноважень"; 
 

від 27 березня 2012 року № 215 «Про припинення теплопостачання»; 
 

від 27 березня 2012 року № 216 «Про визначення виконавця послуг з 
централізованого постачання холодної води та централізованого 
водовідведення»; 
 

від 27 березня 2012 року № 219 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про видачу документів дозвільного 
характеру"; 

 

від 27 березня 2012 року № 220 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про скасування пунктів 1, 3 рішення 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 227"; 
 

від 27 березня 2012 року № 231 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми інвестиційної 
діяльності м.Кіровограда на 2012 рік"; 
 

від 27 березня 2012 року № 232 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження переліку об`єктів 
комунальної власності м.Кіровограда, які підлягають приватизації"; 
 

від 27 березня 2012 року № 233 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про встановлення орендної ставки для 
розрахунку плати за приміщення по вул.Гоголя, 91/46"; 
 

від 27 березня 2012 року № 234 «Про оформлення права власності на 
об`єкти нерухомого майна за територіальною громадою м.Кіровограда, в 
особі Кіровоградської міської ради»; 
 

від 27 березня 2012 року № 249 «Про звіт спостережної комісії 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради за 2011 рік»; 
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від 05 квітня 2012 року № 252 «Про нагородження відзнаками з нагоди 

25-річчя від дня заснування Кіровоградської міської організації ветеранів 
України»; 

 

від 11 квітня 2012 року № 256 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми міських 
відкритих конкурсів на кращі проектні пропозиції щодо забудови та 
благоустрою м.Кіровограда на 2012 рік»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 257 «Про організацію демонстрації 1 травня 
2012 року»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 266 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 267 «Про надання грошової допомоги»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 268 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про звільнення на 50% від оплати за 
користування житлово-комунальними послугами інвалідів І і ІІ груп по 
зору»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 269 «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 17 квітня 2012 року № 271 «Про нагородження з нагоди 30-річчя від 
дня заснування колективу»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 272 «Про нагородження відзнакою 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги» І ступеня»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 273 «Про нагородження з нагоди Дня 
Перемоги»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 274 «Про скасування дозволу»; 
 

від 17 квітня 2012 року № 281 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про перейменування дитячого будинку 
інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими 
групами «Барвінок»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 282 «Про продовження терміну перебування 
неповнолітньої дитини у дитячому будинку»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 283 «Про тимчасове влаштування 
малолітньої дитини»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 284 «Про продовження терміну перебування 
неповнолітньої дитини у дитячому будинку»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 291 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання згоди на безкоштовне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда зливної 
зовнішньої каналізації”; 
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від 17 квітня 2012 року № 292 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до договору оренди на 
приміщення по вул. Пацаєва, 6»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 293 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про надання права комунальному 
підприємству “Теплоенергетик” на виконання зобов'язання за кредитним 
договором № 42/2004 від 15.10.2004 р.”; 

 

від 17 квітня 2012 року № 295 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою міста 
Кіровограда»; 

 

від 17 квітня 2012 року № 302 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Положення про управління 
з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради”; 

 

від 17 квітня 2012 року № 303 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26 січня 2012 року № 1168 “Про затвердження Програми 
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2012 рік”; 

 

від 17 квітня 2012 року № 304 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 78"; 

 

від 17 квітня 2012 року № 305 «Про надання дозволу на знесення 
зелених насаджень ТОВ «Торговий Дім «Формула-Трейд»; 

 

від 11 травня 2012 року № 358 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про порушення клопотання про відзначення 
Родіонової З.О.»; 
 

від 17 травня 2012 року № 360 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Положення про фінансове 
управління Кіровоградської міської ради»; 
 

від 17 травня 2012 року № 376 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року № 65"; 
 

від 17 травня 2012 року № 377 «Про влаштування малолітньої дитини»; 
 

від 17 травня 2012 року № 378 «Про погодження виїзду групи дітей до 
Італії»; 
 

від 17 травня 2012 року № 380 «Про дозвіл забрати неповнолітню 
дитину з дитячого будинку інтернатного типу»; 
 

від 17 травня 2012 року № 390 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми розвитку 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у м. Кіровограді на 2012-2015 роки"; 
 

 



5 
від 17 травня 2012 року № 391 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про затвердження Програми подолання 
дитячої безпритульності та бездоглядності у м. Кіровограді на період до          
2015 року»; 
 

від 17 травня 2012 року № 394 «Про дозвіл на списання апарата 
інгаляційного наркозу "Полінаркон-2"; 
 

від 17 травня 2012 року № 395 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про надання згоди на безкоштовне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м.Кіровограда 
опалювальної системи"; 
 

від 17 травня 2012 року № 398 «Про проведення аукціону за методом 
зниження ціни»; 
 

від 17 травня 2012 року № 402 «Про надання грошової допомоги 
Колесник В.О.»; 
 

від 06 червня 2012 року № 438 «Про уповноваження посадових осіб 
управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради»; 
 

від 06 червня 2012 року № 440 «Про прийняття квартир до комунальної 
власності територіальної громади   м.Кіровограда»; 
 

від 06 червня 2012 року № 463 «Про продовження терміну перебування 
неповнолітньої дитини у дитячому будинку»; 
 

від 06 червня 2012 року № 464 «Про погодження виїзду групи дітей до 
Німеччини»; 

 

від 06 червня 2012 року № 465 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про скасування пунктів 3, 4 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2010 року 
№ 1146 "Про скасування та надання дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами в ліфтах»; 
 

від 06 червня 2012 року № 482 «Про передплату періодичних видань на 
друге півріччя 2012 року»; 
 

від 06 червня 2012 року № 483 «Про нагородження відзнакою 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги» II ступеня»; 
 

від 12 червня 2012 року № 484 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про участь у всеукраїнському конкурсі 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»; 

 

від 20 червня 2012 року № 486 «Про надання дозволу на розміщення 
постійно діючої виставки-ярмарку»; 

 

від 20 червня 2012 року № 487 «Про надання дозволу на розміщення 
постійно діючої виставки-ярмарку»; 

 

від 20 червня 2012 року № 488 «Про надання грошової допомоги»; 
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від 20 червня 2012 року № 490 «Про дозвіл забрати неповнолітню 

дитину з дитячого будинку інтернатного типу»; 
 

від 20 червня 2012 року № 491 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про перейменування загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 33 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

 

від 20 червня 2012 року № 493 «Про втрату статусу»; 
 

від 20 червня 2012 року № 500 «Про зняття приватизованого житла з 
балансу»; 

 

від 20 червня 2012 року № 501 «Про затвердження плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2012 рік»; 

 

від 20 червня 2012 року № 508 «Про продовження дії договору 
користування від 10.12.2007 р. № 7/17 на приміщення по            
вул.Куйбишева, 1-б»; 

 

від 20 червня 2012 року № 509 «Про продовження дії договору 
користування від 12.07.2007 р. № 1/17 на приміщення по вул. 50 років 
Жовтня, 14»; 

 

від 20 червня 2012 року № 510 «Про продовження дії договору 
користування від 12.07.2007 р. № 2/17 на приміщення по вул.Космонавта 
Попова, 26, к.5»; 

 

від 20 червня 2012 року № 511 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішень 
Кіровоградської міської ради від 28 березня 2012 року № 1428, від 27 жовтня 
2011 року № 1006"; 

 

від 20 червня 2012 року № 512 «Про дозвіл на списання основних 
засобів»; 

 

від 20 червня 2012 року № 513 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 78 "Про структуру, загальну 
чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради"; 

 

від 20 червня 2012 року № 514 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про зміну найменування та затвердження 
статутів комунальних підприємств у новій редакції» 
 
 
Начальник загального відділу 
Кіровоградської міської ради                                                         О.Брюм 
 
 


