
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л   № 1

засідання виконавчого комітету міської ради 

сьомого скликання

 м. Кропивницький                  від 10 січня 2017 року

Голова засідання:  Райкович А.П.       - міський голова
Секретар:        Брюм О.М.    - начальник загального відділу

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому:

Артеменко Н.М. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань”
Білецький І.О. - заступник  голови  Кіровоградської  територіальної

організації Радикальна партія Олега Ляшка
Вязовцев В.В. - член правління ГО “Бойове братство”

Глущак Ю.Ю. - генеральний директор ТОВ “Хімтекс”
Голуб Д.В. - доцент  кафедри  експлуатації  та  ремонту  машин

Центральноукраїнського  національного  технічного
університету

Грабенко О.В. - заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців
Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
Мосін О.В.  - заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради
Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської

ради
Сосонський О.М. - начальник юридичного відділу КП “Теплоенергетик”
Табалов А.О. - секретар міської ради
Фросіняк Р.В. - голова Ленінської районної у місті Кіровограді ради

Із складу виконкому відсутні:

Бегун А.П. - фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій”

Дануца О.А. - голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград”

Дзюба Н.Є. - заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І.
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Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової
роботи  Центральноукраїнського  національного
технічного університету

Максімов С.М. - директор СТОВ “Агрофірма Вікторія”
Онул Л.А. - генеральний директор Корпорації “ХХІ століття”

На засіданні були присутні:

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні
працівники:

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи 

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Цирфа М.В. - заступник начальника управління розвитку транспорту

  та зв’язку
Владов Р.П. -  начальник управління  земельних відносин  та 

  охорони навколишнього природного середовища
Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики
Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності 
Яндович Ю.В. - заступник начальника Головного управління житлово-

  комунального господарства
Масло Л.Я. - начальник управління апарату міської ради 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та
  архітектури

Чорна Н.М. - заступник начальника відділу культури і туризму
Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла  
Пономарьова О.М. - начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян
Штадченко І.В. - головний спеціаліст організаційного відділу  
Сисак І.О. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету
Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління
Струк К.А. - начальник відділу реєстрації місця проживання особи
Шкода О.К. - заступник начальника управління адміністративних

  послуг
Шишко О.М. - головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення

  корупції та взаємодії з правоохоронними та
  контролюючими органами

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із ЗМІ

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому
Результати
голосування:

"за" - 14 "проти" - "утримались" -
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний
за основу?

Результати
голосування:

"за" -  14 "проти" - "утримались" -

П О Р Я Д О К 

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету

Сисак Ірина Олександрівна
1. Про погодження проекту рішення міської ради “Про затвердження Міської

програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень
у  дитячому  середовищі  та  популяризації  сімейних  форм  виховання  на
2017-2019 роки”

Владов Родіон Петрович
2. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження  Програми  розвитку  земельних  відносин  у
місті Кропивницькому на 2017-2019 роки”

Яндович Юлія Володимирівна
3. Про  присвоєння  єдиного  номера  1  квартирам  номер  один  та  два  у

житловому будинку по вул. Верхній Биковській, 36/14 в м. Кропивницькому

Чорна Неля Миколаївна
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської

ради  від  09  лютого  2016  року  №  105  “Про  затвердження  нового  складу
міської топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської міської ради”

Пількін Валерій Анатолійович
5. Про взяття громадян на квартирний облік
6. Про зняття з квартирного обліку
7. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитках, які

належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м. Кропивницького

8. Про затвердження рішення про надання службової квартири

Мездрін Вадим Миколайович
9. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній

особі-підприємцю СВІДЗІНСЬКІЙ Г.В.

10. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “ЛІКИ ПЛЮС”

11. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю БАРБАР І.Ю.
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12. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю ГАНЖУКУ С.І.

13. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю МАЛИХІНУ О.М.

14. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від
27 лютого 2007 року № 674

15. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від
26 квітня 2016 року № 1841

16. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від
08 листопада 2010 року № 1232

Смаглюк Марина Олександрівна
17. Про  розгляд  скарги  по  справі  про  адміністративне  правопорушення

гр. Іконнікової Н.О.

18. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при виконавчому
комітеті Кіровоградської міської ради

19. Різне

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
розгляду питань на засіданні міськвиконкому

Балакірєва Світлана Миколаївна
1. Про  нагородження  відзнаками  виконавчого  комітету  Кіровоградської

міської ради “За заслуги” І ступеня

Сисак Ірина Олександрівна
2. Про  звільнення  від  повноважень  піклувальника  над  неповнолітньою

дитиною

Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” -

Райкович А.П. в цілому  “за” - 14
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СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  “Про
затвердження  Міської  програми  соціально-правового
захисту  дітей,  профілактики  правопорушень  у  дитячому
середовищі  та  популяризації  сімейних  форм  виховання  на
2017-2019 роки”

Доповідала: Сисак І.О.

В обговоренні
взяли участь:

Голуб Д.В.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 1 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  звільнення  від  повноважень  піклувальника  над
неповнолітньою дитиною

Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 2 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  розвитку  земельних
відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки”

Доповідав: Владов Р.П.

В обговоренні
взяли участь:

Голуб Д.В.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 3 (додається)

СЛУХАЛИ: Про присвоєння єдиного номера 1 квартирам номер один та
два у житловому будинку по вул. Верхній Биковській, 36/14

в м. Кропивницькому
Доповідала: Яндович Ю.В.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 4 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 105

“Про  затвердження  нового  складу  міської  топонімічної
комісії при виконкомі Кіровоградської міської ради”

Доповідала: Чорна Н.М.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 5 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на квартирний облік
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 6 (додається)

СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 7 (додається)

СЛУХАЛИ: Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у
гуртожитках,  які  належать  до  комунальної  власності
територіальної громади м. Кропивницького

Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 8 (додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення про надання службової квартири
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 9 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю СВІДЗІНСЬКІЙ Г.В.

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Фросіняк Р.В.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 10 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “ЛІКИ ПЛЮС”

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Голуб Д.В., Грабенко О.В.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 11 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю БАРБАР І.Ю.

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Фросіняк Р.В.

Результати
голосування:

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 12 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ГАНЖУКУ С.І.

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 13 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю МАЛИХІНУ О.М.

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 14 (додається)

СЛУХАЛИ: Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 27 лютого 2007 року № 674

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 15 (додається)

СЛУХАЛИ: Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 26 квітня 2016 року № 1841

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 16 (додається)

СЛУХАЛИ: Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 08 листопада 2010 року № 1232

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 17 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  розгляд  скарги  по  справі  про  адміністративне
правопорушення гр. Іконнікової Н.О.

Доповідала: Смаглюк М.О.

В обговоренні
взяли участь:

Глущак Ю.Ю.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 18 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  адміністративної  комісії
при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради

Доповідала: Смаглюк М.О.

В обговоренні
взяли участь:

Вязовцев В.В., Фросіняк Р.В., Голуб Д.В., Кришко О.В.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 19 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  нагородження  відзнаками  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради “За заслуги” І ступеня

Доповідала: Балакірєва С.М.

Результати
голосування:

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 20 (додається)

Міський голова А. Райкович



П Е Р Е Л І К
прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 1

засідання виконкому 10 січня 2017 року

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  “Про
затвердження Міської програми соціально-правового захисту
дітей,  профілактики  правопорушень  у  дитячому  середовищі
та  популяризації  сімейних  форм  виховання  на
2017-2019 роки”

10.01.2017 р.

№ 1

2. Про  звільнення  від  повноважень  піклувальника  над
неповнолітньою дитиною

№ 2

3. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  розвитку  земельних
відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки”

№ 3

4. Про присвоєння єдиного номера  1 квартирам номер один та
два у житловому будинку по вул. Верхній Биковській, 36/14 в
м. Кропивницькому

№ 4

5. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 105

“Про затвердження нового складу міської топонімічної комісії
при виконкомі Кіровоградської міської ради”

№ 5

6. Про взяття громадян на квартирний облік № 6

7. Про зняття з квартирного обліку № 7

8. Про  взяття  громадянина  на  облік  для  одержання  кімнати  у
гуртожитках,  які  належать  до  комунальної  власності
територіальної громади м. Кропивницького

№ 8

9. Про затвердження рішення про надання службової квартири № 9

10. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю СВІДЗІНСЬКІЙ Г.В.

№ 10

11. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “ЛІКИ ПЛЮС”

№ 11

12. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю БАРБАР І.Ю.

№ 12
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13. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ГАНЖУКУ С.І.

№ 13

14. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю МАЛИХІНУ О.М.

№ 14

15. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
від 27 лютого 2007 року № 674

№ 15

16. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
від 26 квітня 2016 року № 1841

№ 16

17. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
від 08 листопада 2010 року № 1232

№ 17

18. Про  розгляд  скарги  по  справі  про  адміністративне
правопорушення гр. Іконнікової Н.О.

№ 18 

19. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради

№ 19

20. Про  нагородження  відзнаками  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради “За заслуги” І ступеня

№ 20


