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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від « 5 » березня 2012 року                                                  № 163 
 

м. Кіровоград 
 
 
 

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 
від «___» ___________ 2012 року 
№ ____ 

           

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

які знімаються з контролю 
 

від 24 жовтня 2007 року № 1326 “Про визначення замовника та надання 
дозволу на будівництво об’єкта”; 

 

від 14 червня 2010 року № 504 «Про розгляд регуляторного акта – 
проекту рішення Кіровоградської міської ради «Про затвердження Порядку 
функціонування місць поховань на території міста Кіровограда»; 

 

від 24 грудня 2010 року № 1102 «Про затвердження плану діяльності 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2011 рік»; 
 

від 24 грудня 2010 року № 1123 «Про організацію харчування учнів та 
вихованців навчальних закладів м.Кіровограда на 2011 рік»; 

 

від 18 січня 2011 року № 51 «Про затвердження коефіцієнтів 
співвідношення безплатно перевезених пасажирів до платних у міському 
електро- та автомобільному транспорті загального користування звичайного 
режиму руху в м.Кіровограді на 2011 рік»; 

 

від 8 лютого 2011 року № 106 «Про виконання міського бюджету за 
2010 рік»; 
 

від 8 лютого 2011 року № 124 «Про оформлення права власності»; 
 

від 8 лютого 2011 року № 137 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 

 

від 8 лютого 2011 року № 172 «Про затвердження Порядку 
відшкодування фактично понесених збитків за надану пільгу на послугу лазні 
за рахунок загального фонду міського бюджету»; 
 

від 15 березня 2011 року № 224 «Про основні завдання цивільного 
захисту (цивільної оборони) міста на 2011 рік»; 
 

від 15 березня 2011 року № 247 «Про упорядкування місць торгівлі у 
невстановлених місцях на території міста Кіровограда»; 

 

від 23 березня 2011 року № 296 «Про проведення міської акції «Чисте 
місто»; 
 

від 7 квітня 2011 року № 318 «Про внесення змін до рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2008 року № 228»; 
 

від 7 квітня 2011 року № 330 «Про затвердження переліку маршрутів 
регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 2011 рік»; 

 

від 26 квітня 2011 року № 456 «Про заходи щодо підготовки міського 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 року»; 
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від 24 травня 2011 року № 528 «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 14 червня 2011 року № 582 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 14 червня 2011 року № 584 «Про заборону руху транспорту 
загального користування приміського сполучення в центральній частині 
міста»; 
 

від 5 липня 2011 року № 652 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Пашутінській»; 

 

від 5 липня 2011 року № 653 «Про тимчасове перекриття руху 
автотранспорту по вул.Шевченка»; 

 

від 2 серпня 2011 року № 738 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про створення комунального підприємства 
«Центральна диспетчерська служба міських пасажирських перевезень» 
Кіровоградської міської ради»; 

 

від 2 серпня 2011 року № 744 «Про заміну газових приладів у власних 
будинках (квартирах) інвалідів Великої Вітчизняної війни»; 
 

від 2 серпня 2011 року № 745 «Про затвердження кошторисних 
розрахунків на ремонт власних будинків (квартир) інвалідів Великої 
Вітчизняної війни»; 
 

від 2 серпня 2011 року № 746 «Про виконання міського бюджету за 
перше півріччя 2011 року»; 
 

від 2 серпня 2011 року № 766 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 30 серпня 2011 року № 839 «Про передачу основних засобів»; 
 

від 30 серпня 2011 року № 891 «Про попередній розгляд проекту 
рішення виконкому Кіровоградської міської ради “Про затвердження  
Порядку переведення жилих будинків (квартир) і приміщень у нежилі та 
нежилих приміщень (будівель) у жилі в м. Кіровограді”; 
 

від 20 вересня 2011 року № 922 «Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 930 «Про визначення замовника»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 931 «Про передачу закінченого 
будівництвом об`єкта»; 
 

від 20 вересня 2011 року № 934 «Про затвердження норм надання 
послуг з вивезення побутових відходів»; 

 

від 30 вересня 2011 року № 972 «Про вжиття заходів щодо поліпшення 
благоустрою і санітарного стану міста»; 

 

від 11 жовтня 2011 року № 989 «Про продовження терміну 
перебування неповнолітньої дитини у дитячому будинку»; 
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від 11 жовтня 2011 року № 993 «Про надання одноразової матеріальної 

допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда»; 
 

від 11 жовтня 2011 року № 994 «Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня сліпих»; 
 

від 25 жовтня 2011 року № 1047 «Про встановлення довічного пансіону                
Короткову А.Є.»; 
 

від 25 жовтня 2011 року № 1055 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про звільнення від сплати державного мита»; 
 

від 25 жовтня 2011 року № 1067 «Про затвердження мережі та штатної 
чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності 
міста»; 
 

від 8 листопада 2011 року № 1078 «Про затвердження уточнених списків 
дітей та підлітків шкільного віку,  які проживають на території обслуговування, 
закріпленій за загальноосвітніми навчальними закладами міста, на 2011 рік»; 

 

від 8 листопада 2011 року № 1106 «Про затвердження кошторисних 
розрахунків на ремонт власних будинків (квартир) інвалідів Великої 
Вітчизняної війни»; 
 

від 14 листопада 2011 року № 1135 «Про заміну газових приладів у 
власних будинках (квартирах) інвалідів Великої Вітчизняної війни»; 
 

від 29 листопада 2011 року № 1141 «Про влаштування малолітньої 
дитини»; 
 

від 29 листопада 2011 року № 1142 «Про дозвіл забрати неповнолітню 
дитину з дитячого будинку інтернатного типу»; 
 

від 29 листопада 2011 року № 1143 «Про тимчасове влаштування 
малолітньої дитини»; 
 

від 29 листопада 2011 року № 1161 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 13 квітня 2010 року № 3347"; 
 

від 6 грудня 2011 року № 1169 «Про оформлення права власності на 
квартири, придбані для інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи»; 
 

від 9 грудня 2011 року № 1173 «Про негайне відібрання малолітньої 
дитини»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1175 «Про втрату статусу»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1176 «Про припинення опіки над 
малолітніми дітьми»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1181 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18 березня 2008 року № 478"; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1182 «Про надання грошової допомоги 
ветеранам війни – визволителям м.Кіровограда»; 
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від 14 грудня 2011 року № 1187 «Про погодження проекту рішення 

Кіровоградської міської ради "Про внесення доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 1006"; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1189 «Про оформлення права власності на 
об`єкти нерухомого майна за територіальною громадою м.Кіровограда, в 
особі Кіровоградської міської ради»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1190 «Про оформлення права власності на 
об`єкт нерухомого майна за територіальною громадою м.Кіровограда, в особі 
Кіровоградської міської ради»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1191 «Про встановлення тарифу на послуги 
з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Кіровоград-
Універсал 2005»; 

 

від 14 грудня 2011 року № 1194 «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 та зборів"; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1195 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18 грудня 2007 року № 362 «Про затвердження переліку 
суб`єктів господарювання, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м.Кіровограда»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1220 «Про зняття приватизованого житла з 
балансу ЖЕКу № 1»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1221 «Про дозвіл на виїзд групи дітей до 
Італії»; 
 

від 14 грудня 2011 року № 1222 «Про влаштування дитини-сироти»; 
 

від 27 грудня 2011 року № 1239 «Про встановлення граничного режиму 
роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства»; 
 

від 27 грудня 2011 року № 1240 «Про упорядкування місць торгівлі на 
території міста Кіровограда»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1241 «Про уповноваження комунального 
підприємства «Кіровоградські ринки» щодо організації місць для паркування 
автотранспорту»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1243 «Про надання в безоплатне тимчасове 
користування нежитлового приміщення по вул. Дворцовій, 16/7»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1244 «Про продовження терміну дії 
договору оренди на приміщення по проїзду Тінистому, 5»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1246 «Про надання в безоплатне 
користування приміщення по вул. Кременчуцькій, 13»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1247 «Про дозвіл на списання автомобіля»; 
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від 27 грудня 2011 року № 1248 «Про надання в безоплатне 

користування приміщення по вул.Волкова, 26, к.1»; 
 

від 27 грудня 2011 року № 1249 «Про встановлення норм витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1251 «Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми  економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та основні напрями 
розвитку на 2013 і  2014 роки ”; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1253 «По внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 червня 2011 року 
№ 584 «Про заборону руху транспорту загального користування приміського 
сполучення в центральній частині міста»; 

 

від 27 грудня 2011 року № 1256 «Про розгляд протесту прокурора міста 
Кіровограда від 09.12.2011 р. № 2-8978 вих-11 на рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 26.04.2010 р. № 335» 
 
Начальник загального відділу                                                         О.Брюм 


