
     
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від  28  грудня  2021 року                                            № 973 

 

 

Про зняття з контролю рішень 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Керуючись Конституцією України, статтею 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  Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради згідно з 

додатком. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ольга Ковальова 35 61 57



 

       Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету 

       Кропивницької міської ради 

       28 грудня  2021 року № 973 

 

ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету міської ради, 

які знімаються з контролю 

від 25 серпня 2020 року № 410 “Про затвердження висновку”; 

від 26 січня 2021 року № 49 “Про організацію харчування вихованців 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2021 рік”; 

від 23 лютого 2021 року № 99 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради "Про надання дозволу на списання дебіторської 

заборгованості”; 

від 23 лютого 2021 року № 103 “Про надання дозволу на списання 

автомобіля”; 

від 23 лютого 2021 року № 104 “Про надання дозволу на списання 

автомобіля”; 

від 23 березня 2021 року № 154 “Про організацію проведення призову 

громадян України м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні – 

червні 2021 року”; 

від 23 березня 2021 року № 157 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про ліквідацію спеціальної загальноосвітньої 

школи № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 

від 23 березня 2021 року № 171 “Про надання дозволу на списання 

об’єкта”; 

від 23 березня 2021 року № 172 “Про надання дозволу на списання 

автомобілів”; 

від 23 березня 2021 року № 185 “Про затвердження висновку”; 

від 13 квітня 2021 року № 207 “Про надання дозволу на списання 

медичного обладнання”; 

  від 13 квітня 2021 року № 238 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

31 січня 2019 року № 2285 “Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки”; 

від 13 квітня 2021 року № 239 “Про перерозподіл видатків за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік”; 

від 27 квітня 2021 року № 244 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування школи та комунального 

закладу”; 

від 27 квітня 2021 року № 257 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги особам з інвалідністю 1 і 2 груп по зору для вирішення 

соціально-побутових питань”; 
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від 11 травня 2021 року № 289 “Про затвердження мережі, штатів і 

контингентів на 2021 рік по галузі “Культура”; 

від 11 травня 2021 року № 290 “Про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання”; 

від 11 травня 2021 року № 291 “Про безоплатну передачу майна”; 

від 11 травня 2021 року № 292 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про ліквідацію комунального підприємства 

“Правник”; 

від 11 травня 2021 року № 294 “Про перерозподіл видатків за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 

головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік”; 

від 11 травня 2021 року № 295 “Про затвердження висновку”; 

від 11 травня 2021 року № 296 “Про затвердження висновку”; 

від 25 травня 2021 року № 301 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

від 25 травня 2021 року № 303 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького“; 

від 25 травня 2021 року № 305 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування скверу “Ятрань”; 

від 25 травня 2021 року № 306 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування вулиці Халтуріна”; 

від 25 травня 2021 року № 307 “Про заборону транзитного руху 

великовагового та великогабаритного автомобільного транспорту по місту 

Кропивницькому”; 

від 25 травня 2021 року № 325 “Про вибуття дитини із сім’ї патронатного 

вихователя”; 

від 25 травня 2021 року № 331 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав”; 

від 25 травня 2021 року № 332 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від батька без позбавлення батьківських прав”; 

від 25 травня 2021 року № 333 “Про затвердження висновку”; 

від 08 червня 2021 року № 340 “Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника”; 

від 08 червня 2021 року № 341 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 08 червня 2021 року № 343 “Про створення комісії з безоплатного 

прийняття до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади комплексу будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Гоголя, 28”; 

 від 08 червня 2021 року № 355 “Про затвердження висновку”; 

 від 08 червня 2021 року № 356 “Про затвердження висновку”; 
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від 08 червня 2021 року № 357 “Про затвердження висновку”; 

від 08 червня 2021 року № 358 “Про затвердження висновку”; 

від 08 червня 2021 року № 361 “Про організацію харчування дітей з 

інвалідністю КЗ “Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Фортечної районної у м. Кропивницькому ради” влітку 2021 року”; 

від 08 червня 2021 року № 362 “Про влаштування дітей до комунального 

закладу “Знам’янська спеціальна школа Кіровоградської області” на 

цілодобове перебування”; 

від 22 червня 2021 року № 363 “Про затвердження Порядку запобігання 

і врегулювання конфлікту інтересів членів Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради”; 

від 22 червня 2021 року № 365 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 22 червня 2021 року № 366 “Про затвердження акта приймання-

передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади цілісного комплексу будівель, що знаходиться за адресою:                          

м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23”; 

 від 22 червня 2021 року № 374 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про створення комунального закладу 

«Кропивницький міжшкільний ресурсний центр № 1” Кропивницької міської 

ради”; 

від 22 червня 2021 року № 375 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування закладів освіти”; 

від 22 червня 2021 року № 378 “Про заходи щодо підготовки міського 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року”; 

від 22 червня 2021 року № 389 “Про затвердження висновку”; 

від 22 червня 2021 року № 393 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про встановлення ставок єдиного податку”; 

 від 22 червня 2021 року № 394 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про встановлення ставок збору за місця для 

паркування транспортних засобів”; 

від 22 червня 2021 року № 395 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про встановлення ставок туристичного збору”; 

від 22 червня 2021 року № 396 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”; 

від 02 липня 2021 року № 397 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження Програми створення та 

розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2021 роки”; 

від 13 липня 2021 року № 400 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про передачу майна підшефним військовим 

частинам”; 
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від 13 липня 2021 року № 403 “Про спостережну комісію”; 

від 13 липня 2021 року № 405 “Про затвердження коефіцієнта     

співвідношення безкоштовно перевезених пасажирів до платних”; 

від 13 липня 2021 року № 414 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 13 липня 2021 року № 415 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

від 13 липня 2021 року № 439 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дитини від батька без позбавлення батьківських прав”; 

від 13 липня 2021 року № 440 “Про затвердження висновку”; 

від 13 липня 2021 року № 441 “Про затвердження висновку”; 

від 13 липня 2021 року № 442 “Про затвердження висновку”; 

від 13 липня 2021 року № 449 “Про надання дозволу на списання 

свинцевого доміка (барботера) та радіоактивних відходів”; 

від 03 серпня 2021 року № 455 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

31 січня 2019 року № 2285 Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки”;019-2021 роки″» 

від 03 серпня 2021 року № 456 “Про затвердження акта приймання-

передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади комплексу будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Гоголя, 28”; 

від 03 серпня 2021 року № 462 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

31 січня 2019 року № 2280 “Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України “Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”; 

від 03 серпня 2021 року№ 463 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про звільнення у 2021 році вихованців 

Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, від сплати адміністративного збору, 

який зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади”; 

від 03 серпня 2021 року № 466 “Про передачу проєктно-кошторисної 

документації”; 

від 03 серпня 2021 року № 467 “Про передачу проєктно-кошторисної 

документації”; 

від 03 серпня 2021 року № 475 “Про надання грошової допомоги з нагоди 

Дня партизанської слави”; 

від 03 серпня 2021 року № 477 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

від 03 серпня 2021 року № 478 “Про надання грошової допомоги                 

гр. Г.Лисенко, Є.Мельниковій”; 
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від 03 серпня 2021 року № 479 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 03 серпня 2021 року № 481 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги”; 

 від 03 серпня 2021 року № 482 “Про порядок використання бюджетних 

коштів та порядок проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної 

спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 

з бюджету Кропивницької міської територіальної громади”; 

від 03 серпня 2021 року № 492 “Про затвердження висновку”; 

від 03 серпня 2021 року № 493 “Про затвердження висновку”; 

від 03 серпня 2021 року № 494 “Про затвердження висновку”; 

від 03 серпня 2021 року № 499 “Про нагородження відзнакою 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги” ІІ ступеня”; 

від 10 серпня 2021 року № 501 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради ‟Про внесення змін та доповнень до рішень 

міської ради щодо приватизації комунального майна”; 

від 10 серпня 2021 року № 508 “Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які 

надаються КП Теплоенергетик”; 

від 10 серпня 2021 року № 509 “Про надання грошової допомоги членам 

сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС до Дня 

незалежності України”; 

від 10 серпня 2021 року № 511 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями”; 

від 10 серпня 2021 року № 520 “Про затвердження висновку”; 

від 10 серпня 2021 року № 521 “Про затвердження висновку”; 

від 10 серпня 2021 року № 522 “Про затвердження висновку”; 

від 10 серпня 2021 року № 523 “Про затвердження висновку”; 

від 31 серпня 2021 року № 532 “Про схвалення прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки”; 

від 31 серпня 2021 року № 536 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 31 серпня 2021 року № 544 “Про використання коштів цільового 

фонду”; 

від 31 серпня 2021 року № 545 “Про підсумки міського огляду-конкурсу 

на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного 

сектору у м. Кропивницькому”; 

від 08 вересня 2021 року № 575 “Про негайне відібрання дітей”; 

від 14 вересня 2021 року № 578 “Про надання грошової допомоги з 

нагоди Міжнародного дня людей похилого віку”; 
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від 14 вересня 2021 року № 597 “Про затвердження висновку щодо 

доцільності відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав”; 

від 14 вересня 2021 року № 608 “Про затвердження висновку”; 

від 22 вересня 2021 року № 614 “Про про припинення дії договору про 

патронат та вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя”; 

від 28 вересня 2021 року № 616 “Про початок опалювального сезону 

2021/2022 року”; 

від 28 вересня 2021 року № 617 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Порядку передачі у власність 

громадян квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках, що 

належать до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади”; 

від 28 вересня 2021 року № 619 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

25 листопада 2003 року № 581 “Про затвердження уточнених назв і перекладу 

українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків         

м. Кіровограда”; 

від 28 вересня 2021 року № 622 “Про затвердження мережі, штатів і 

контингентів позашкільних навчальних закладів управління молоді та спорту 

Кропивницької міської ради на 2021–2022 роки”; 

від 28 вересня 2021 року № 628 “Про встановлення додаткових гарантій 

соціального захисту для пенсіонерів за віком та вислугою років”; 

від 28 вересня 2021 року № 632 “Про надання грошової допомоги членам 

сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників АТО, ООС до Дня 

захисників і захисниць України”; 

від 28 вересня 2021 року № 633 “Про надання одноразової грошової 

допомоги члену сім'ї загиблого учасника операції Об'єднаних сил для 

встановлення пам'ятника”; 

від 28 вересня 2021 року № 635 “Про надання одноразової матеріальної 

допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                              

м. Кропивницького”; 

від 28 вересня 2021 року № 650 “Про затвердження висновку”; 

від 28 вересня 2021 року № 651 “Про затвердження висновку”; 

від 28 вересня 2021 року № 656 “Про негайне відібрання дитини”; 

від 07 жовтня 2021 року № 657 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми виконання судових 

рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради на 2022 – 2024 роки”; 

від 07 жовтня 2021 року № 658 “Про затвердження мережі закладів 

освіти міста Кропивницького на 2021/2022 навчальний рік”; 

від 07 жовтня 2021 року № 660 “Про нагородження з нагоди Дня 

захисників і захисниць України”; 
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від 07 жовтня 2021 року № 661 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу приміщення”; 

від 07 жовтня 2021 року № 664 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання дозволу КП “Теплоенергетик» 

Кропивницької міської ради на укладення мирових угод з АТ “НАК «Нафтогаз 

України”; 

від 07 жовтня 2021 року № 665 “Про затвердження висновку”; 

від 07 жовтня 2021 року № 667 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

31 січня 2019 року № 2282 “Про затвердження Програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 

2019-2021 роки”; 

від 26 жовтня 2021 року № 679 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми територіальної 

оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2022-2024 роки”; 

від 26 жовтня 2021 року № 681 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України “Про адміністративні послуги” на 2022-2024 роки”; 

від 26 жовтня 2021 року № 683 “Про затвердження мережі, штатів і 

контингентів на 2022 рік по галузі “Культура”; 

від  26 жовтня 2021 року № 684 “Про передачу книг “В пошуках голосу 

Марка Кропивницького”; 

від 26 жовтня 2021 року №.700 “Про затвердження висновку”; 

від 26 жовтня 2021 року № 701 “Про затвердження висновку”; 

від 26 жовтня 2021 року № 702 “Про затвердження висновку”; 

від 09 листопада 2021 року № 711 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про внесення змін до рішення міської ради від 

02 лютого 2021 року № 94 “Про затвердження Програми забезпечення умов 

діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки”; 

від 09 листопада 2021 року № 712 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми здійснення 

представницьких та інших організаційних заходів, пов’язаних із діяльністю 

Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки”; 

від 09 листопада 2021 року № 713 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету на 2022-2024 роки”; 

від 09 листопада 2021 року № 714 “Про нагородження відзнакою 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету „За заслуги” ІІ ступеня”; 

від 09 листопада 2021 року № 716 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про перейменування закладів освіти”; 
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від 09 листопада 2021 року № 717 “Про створення комісії з питання 

безоплатного прийняття-передачі до власності Кропивницької міської 

територіальної громади квартир, придбаних управлінням капітального 

будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації”; 

від 09 листопада 2021 року №  718 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про встановлення мінімальної вартості місячної 

оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 

від 09 листопада 2021 року № 719 “Про надання дозволу на списання 

басейну”; 

від 09 листопада 2021 року № 720 “Про демонтаж рекламних засобів”; 

від 09 листопада 2021 року № 731 “Про надання грошової допомоги          

гр. Є.Зіновьєвій”; 

від 09 листопада 2021 року № 735 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”; 

від 09листопада 2021 року № 736 “Про перерозподіл видатків у межах 

загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної 

політики Кропивницької міської ради на 2021 рік”; 

від 23 листопада 2021 року № 761 “Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

власності Кропивницької міської територіальної громади житлового будинку 

по вул. Генерала Родимцева, 90-а” 

 

 

 

Начальник управління діловодства 

та організаційної роботи                                                             Олена БРЮМ 


