
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л   № 3

засідання виконавчого комітету міської ради 

сьомого скликання

 м.Кропивницький                  від 14 лютого 2017 року

Голова засідання:  Райкович А.П.       - міський голова
Секретар:       Колесник І.В.    - заступник начальника відділу -

      завідувач сектора контролю

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому:

Артеменко Н.М. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань”
Бегун А.П. - фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій”

Білецький І.О. - заступник  голови  Кіровоградської  територіальної
організації Радикальна партія Олега Ляшка

Вязовцев В.В. - член правління ГО “Бойове братство”

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

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.
Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
Мосін О.В.  - заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради
Онул Л.А. - генеральний директор Корпорації “ХХІ століття”
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:

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

Центральноукраїнського  національного  технічного
університету
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Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців
Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової

роботи  Центральноукраїнського  національного
технічного університету

Максімов С.М. - директор СТОВ “Агрофірма Вікторія”
Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської

ради

Депутати міської ради
Яремчук В.С., Бойко С.В., Капітонов С.В., Бєжан М.М.

На засіданні були присутні:

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні
працівники:

Єфімович О.В. - в.о. начальника Кіровоградської ОДПІ у Кіровоградській
  області
- представник відділення Державного казначейства у
  м.Кіровограді

Бабаєва О.В. - начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 

  забезпечення
Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи 

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління
Вергун О.С. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки населення
Горбовський С.В. - начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та

  побутового обслуговування населення
Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім'ї та молоді
Максюта А.В. - начальник спеціалізованої інспекції
Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

  та цивільного захисту населення
Іванов С.П. - головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту
Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності 
Костенко Л.Д. - начальник управління освіти
Ксеніч В.М. - начальник управління капітального будівництва
Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово-

  комунального господарства
Лейбенко А.О. - помічник міського голови
Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я 
Масло Л.Я. - начальник управління апарату міської ради 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та
  архітектури
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Чорна Н.М. - заступник начальника відділу культури і туризму
Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла  
Пільчік Т.С. - начальник контрольної служби
Пономарьова О.М. - начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян
Разуменко О.Л. - начальник 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
Храпак О.В. - радник міського голови
Шевченко А.О. - начальник управління адміністративних послуг
Шишко О.М. - головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення

  корупції та взаємодії з правоохоронними та
  контролюючими органами

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ
Пузакова А.А. - заступник начальника управління економіки  

Музичук В.В. - депутат обласної ради
Тарасов О.М. - представник громадської ради у міськвиконкомі
Домбровська О.В. - директор ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”

Мартовицька Т.А. - директор ТОВ “КАТП-1128”

Вінницький Д.В. - директор ПП “Олікс”
Представники  ПП  “СЕРВІСКОМ”,  ПП  “ОЛІКС”,  ПП  “УкрАвтоІнвест”,

ПП  “Паритет  Сервіс”,  КТ  “Автолегіон  -  Варванської  Ю.В.”,

ТОВ  “Кіровоград-Євро-Транс”,  ФОП  Шаповалов  А.О.,

ПП “Автобаз-Кіровоград”, ФОП Кобченко В.В., ФОП Баркар С.М.

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

"за" - 15 "проти" - "утримались" -

Райкович А.П. Внести зміни до Регламенту виконавчого комітету щодо
он-лайн трансляції засідань виконкому

Результати
голосування:

"за" - 15 "проти" - "утримались" -

Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний
за основу?

Результати
голосування:

"за" -  15 "проти" - "утримались" -
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П О Р Я Д О К 

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету

Бочкова Любов Тимофіївна
1. Про виконання міського бюджету за 2016 рік та заходи на 2017 рік

Балакірєва Світлана Миколаївна
2. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження  Положення  про  Почесну  грамоту,  Грамоту,  Подяку  міської
ради та виконавчого комітету м. Кропивницького”

Смаглюк Марина Олександрівна
3. Про розгляд скарг по справах про адміністративні правопорушення

Дорохіна Людмила Володимирівна
4. Про влаштування неповнолітньої дитини
5. Про переведення неповнолітньої дитини

Костенко Лариса Давидівна
6. Про передачу комп'ютерного обладнання та інтерактивних дощок

Коваленко Сергій Миколайович
7. Про  передачу  паливно-мастильних  матеріалів  з  міського  матеріального

резерву

Колюка   Олег Сергійович
8. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження Програми управління комунальним майном на 2017 рік”

9. Про надання пільги з орендної плати

Вовк Юлія Миколаївна
10. 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”

11. Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги  учасникам
антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького

Пузакова Аліна Анатоліївна 

12. Про  коригування  ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”  тарифів  на  послуги  вивезення
побутових  відходів,  встановлених  рішенням  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2016 року № 579

13. Про  коригування  ТОВ  “КАТП-1128” тарифів  на  послуги  із  захоронення
побутових  відходів,  встановлених  рішенням  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 12 квітня 2016 року № 242
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Кухаренко Віктор Іванович
14. Про  затвердження  акта  прийняття-передачі  до  комунальної  власності

територіальної громади м. Кропивницького приватизованої квартири 

15. Про зняття з балансу приватизованого житла
16. Про  присвоєння  єдиного  номера  11  кімнатам  номер  одинадцять  та

дванадцять у гуртожитку по вул. Кільцевій, 7 у м. Кропивницькому

Пількін Валерій Анатолійович
17. Про взяття громадян на квартирний облік
18. Про зняття з квартирного обліку
19. Про  взяття  громадянина  на  облік  для  одержання  кімнати  у  гуртожитку,

який  належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м. Кропивницького

20. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради від 12 грудня 2012 року № 1016 “Про надання ордерів на жилі
приміщення в будинках”

21. Про внесення змін до квартирної справи Данова В.М.

22. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради від 21 серпня 2013 року № 455 “Про заходи щодо формування
житлового фонду соціального призначення в м. Кіровограді”

Мездрін Вадим Миколайович
23. Про переведення нежилої будівлі літ. “ДД1Д2кркр1” по вул. Гранітній, 25

у м. Кропивницькому до категорії жилих
24. Про  переведення  нежилого  приміщення  по  вул.  Кременчуцькій,  3  у

м. Кропивницькому до категорії жилих
25. Про переведення жилої квартири № 14 по Студентському бульвару, 6/5 у

м. Кропивницькому до категорії нежилих
26. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній

особі-підприємцю ПОДОЛЯНУ А.С.

27. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “ЯМТ”

28. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “УКРАВТОЗАПЧАСТИНА”

29. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю ВИШНЕВСЬКОМУ М.П.

30. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю СЬОМКІНУ П.В.

31. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю ДРОБОТУ О.О.

32. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів

Вергун Олександр Сергійович
33. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських

автобусних маршрутах для ПП “СЕРВІСКОМ”
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34. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ПП “ОЛІКС”

35. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ПП “УкрАвтоІнвест”

36. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ПП “Паритет Сервіс”

37. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для КТ “Автолегіон - Варванської Ю.В.”

38. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ТОВ “Кіровоград-Євро-Транс”

39. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ФОП Шаповалов А.О.

40. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ПП “Автобаз-Кіровоград”

41. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ФОП Кобченко В.В.

42. Про  погодження  вартості  разового  проїзду  одного  пасажира  на  міських
автобусних маршрутах для ФОП Баркар С.М.

43. Різне

Райкович А.П. Хто за те, щоб розглянути додатковий перелік?
Результати
голосування:

"за" -  15 "проти" - "утримались" -

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
розгляду питань на засіданні міськвиконкому

Костенко Лариса Давидівна
1. Про  внесення  доповнення  до  рішення  виконавчого  комітету

Кіровоградської  міської  ради  від  28  грудня  2016  року  №  707  “Про
організацію  харчування  учнів  та  вихованців  навчальних  закладів
м. Кропивницького на 2017 рік”

Сисак Ірина Олександрівна
2. Про надання статусу
3. Про  влаштування  малолітньої  дитини  до  КЗ  “Кіровоградський  обласний

спеціалізований  будинок  дитини  нового  типу”  департаменту  охорони
здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації

4. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

5. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною
6. Про надання дозволів
7. Про надання дозволів
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” -

Райкович А.П. в цілому  “за” - 15

СЛУХАЛИ: Про виконання міського бюджету за  2016 рік та заходи на
2017 рік

Доповідала: Бочкова Л.Т.

В обговоренні
взяли участь:

Дануца О.А. - 75 підприємств зареєстровано комунальними.

Скільки прибутку у 2016 році і скільки фінансової допомоги
надано в 2016, прогноз на 2017 рік.
Бочкова  Л.Т.  -  Податок  на  прибуток  -  2  млн.  370  грн.

Заплановано на 2017 - 185 тис.грн.

Дануца О.А. - Скільки фінансової допомоги надано. 

Бочкова Л.Т. - Тільки КП “Теплоенергетик” - 1 млн.грн.

Дануца  О.А.  -  Допомога  на  заробітну  плату,  скільки  з
бюджетних перерахувань, скільки витрачаємо. Чи є “+” “-” у
роботі. Ми не рахуємо. 

Бочкова  Л.Т.  -  Комунальні  підприємства  не  працюють
заради прибутку, а заради послуг.
Дануца О.А. - У статутах написано, що вони працюють на
прибуток. Скільки прибутку у підприємствах? 

Бочкова Л.Т. - Прибуток не перераховують. Такого рішення
немає.

Результати
голосування:

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2

Вирішили: Прийняти рішення № 39 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради “Про  затвердження Положення про Почесну грамоту,
Грамоту,  Подяку  міської  ради  та  виконавчого  комітету
м. Кропивницького”

Доповідала: Балакірєва С.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 40 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  розгляд  скарг  по  справах  про  адміністративні
правопорушення

Доповідала: Смаглюк М.О.

В обговоренні
взяли участь:

Бегун  А.П.  -  Я  ознайомилася  зі  скаргами  в  паперовому
вигляді.
Є графік прибирання, чому до нього застосували штраф?

Смаглюк  М.О.  -  Факт  не  вивезення  сміття  був
довготривалим.

Бегун А.П. - Чому штраф не на керівника ЖЕО?

Смаглюк М.О. - Керівник не скаржився.
Складено протокол на майстра.
Райкович  А.П.  -  Ми  повинні  слідкувати  за  санітарним
станом міста.

Результати
голосування:

“за” - 10 “проти” - 1 “утримались” - 4

Вирішили: Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ: Про влаштування неповнолітньої дитини
Доповідала: Дорохіна Л.В.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 41 (додається)

СЛУХАЛИ: Про переведення неповнолітньої дитини
Доповідала: Дорохіна Л.В.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 42 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  передачу  комп'ютерного  обладнання  та  інтерактивних
дощок

Доповідала: Костенко Л.Д.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 43 (додається)

СЛУХАЛИ: Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 28 грудня 2016 року № 707

“Про  організацію  харчування  учнів  та  вихованців
навчальних закладів м. Кропивницького на 2017 рік”

Доповідала: Костенко Л.Д.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 44 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  передачу  паливно-мастильних  матеріалів  з  міського
матеріального резерву

Доповідав: Коваленко С.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 45 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради “Про затвердження Програми управління комунальним
майном на 2017 рік”

Доповідав: Колюка О.С.

В обговоренні
взяли участь:

Білецький І.О. - І розділ - це звіт за 2016 рік.

Потрібно:  мета,  заходи,  очікуванні  результати,

фінансування.
Колюка О.С. - Ми окремо звітували.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1

Вирішили: Прийняти рішення № 46 (додається)

СЛУХАЛИ: Про надання пільги з орендної плати
Доповідав: Колюка О.С.

В обговоренні
взяли участь:

Білецький І.О. - Чому такий термін?

Щоб не витрачати кошти на реєстрацію.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 47 (додається)

СЛУХАЛИ: 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”

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 48 (додається)

СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної  операції,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 49 (додається)
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Пузакова А.А. Пропоную замінити порядок розгляду: 
спочатку ТОВ “КАТП-1128”, а потім ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”.

СЛУХАЛИ: Про коригування ТОВ “КАТП-1128” тарифів на послуги із
захоронення  побутових  відходів,  встановлених  рішенням
виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  від
12 квітня 2016 року № 242

Доповідала: Пузакова А.А.

В обговоренні
взяли участь:

Дануца  О.А.  -  Менше  року  ми  коригували  тариф.

Встановлюємо новий.

Дануца  О.А.  -  Ціна  дизельного  палива  становила  13  грн,

зараз 21 грн. За 10 місяців ціна зросла на 8 грн. У довідках
13 грн за квітень, 11,53 без ПДВ.

Білецький  І.О.  -  Чому  ми  не  вносимо  зміни  до  рішення?
Який буде тариф скоригований?

Пузакова А.А. - Ми не можемо скасувати рішення.
Смаглюк М.О. - Закон регулює саме так. Ми коригуємо. 

Дануца О.А. - Ціна за даними квітня 17-18 грн (інтернет).
Пузакова А.А. - Попередні питання ми розглядали протягом
3 місяців. Є структура, розрахунки. Сьогодні ми коригуємо.

Райкович А.П. - Є листи щодо конкретних збитків, коли не
приймали тариф. Зараз вони працюють в тій методиці, яка
формувалась з урахуванням наших побажань.
Ми працюємо в умовах монополії. Ми контролюємо цінову
політику та якість.
Онул Л.А. - навесні ціна піднімалась. 10 % треба підняти,

16%  -  багато.  Збільшено  за  рахунок  пального  -  12,8%,

заробітної плати.

Сосонський О.М. - На скільки збільшено.

11,13 - 12,92 грн.

12,70 - 14,74 грн.

Бегун А.П. - Чому не має розрахунків? 

Пузакова А.А. - Зараз зміна складових, а не тариф.

Результати
голосування:

“за” - 6 “проти” - 1 “утримались” - 8

Вирішили: Рішення не прийнято
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СЛУХАЛИ: Про  коригування  ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”  тарифів  на  послуги
вивезення  побутових  відходів,  встановлених  рішенням
виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради
від 08 листопада 2016 року № 579

Доповідала: Пузакова А.А.

В обговоренні
взяли участь:

Дануца  О.А.  -  Чи  цікавились  у  Фіскальної  служби  щодо
працівників.
Довідка з Фіскальної служби.

Смаглюк М.О. - Керуємося Законом України “Про житлово-

комунальні послуги”

Результати
голосування:

“за” - 4 “проти” - 1 “утримались” - 10

Вирішили: Рішення не прийнято

СЛУХАЛИ: Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної
власності  територіальної  громади  м.  Кропивницького
приватизованої квартири 

Доповідав: Кухаренко В.І.
Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 50 (додається)

СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу приватизованого житла
Доповідав: Кухаренко В.І.
Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 51 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  єдиного  номера  11  кімнатам  номер
одинадцять та дванадцять у гуртожитку по вул. Кільцевій, 7

у м. Кропивницькому
Доповідав: Кухаренко В.І.
Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 52 (додається)

СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на квартирний облік
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 53 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про зняття з квартирного обліку
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 54 (додається)

СЛУХАЛИ: Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у
гуртожитку,  який  належить  до  комунальної  власності
територіальної громади м. Кропивницького

Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 55 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради  від  12  грудня  2012  року
№  1016  “Про  надання  ордерів  на  жилі  приміщення  в
будинках”

Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 56 (додається)

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до квартирної справи Данова В.М.

Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 57 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 21 серпня 2013 року № 455

“Про  заходи  щодо  формування  житлового  фонду
соціального призначення в м. Кіровограді”

Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 58 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  переведення  нежилої  будівлі  літ.  “ДД1Д2кркр1”  по
вул. Гранітній, 25 у м. Кропивницькому до категорії жилих

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 59 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  переведення  нежилого  приміщення  по
вул.  Кременчуцькій,  3  у  м.  Кропивницькому  до  категорії
жилих

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 60 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  переведення  жилої  квартири  №  14 по  Студентському
бульвару, 6/5 у м. Кропивницькому до категорії нежилих

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 61 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ПОДОЛЯНУ А.С.

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 62 (додається)

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

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 63 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “УКРАВТОЗАПЧАСТИНА”

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 64 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ВИШНЕВСЬКОМУ М.П.

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 65 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю СЬОМКІНУ П.В.

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 66 (додається)

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

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 67 (додається)

СЛУХАЛИ: Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів
Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 68 (додається)

СЛУХАЛИ: Про погодження вартості разового проїзду одного пасажира
на міських автобусних маршрутах для ПП “СЕРВІСКОМ”

Доповідав: Вергун О.С.

В обговоренні
взяли участь:

Вергун  О.С.  -  Пропоную  доопрацювати  в  частині
погодження  граничної  вартості  разового  проїзду.  Це
дозволить  запровадити  ринкові  відносини.  Сам  ринок
відрегулює шляхом конкуренції.
Кришко  О.В.  -  Було  багато  зауважень.  Ви  назвали  лише
одне.
Вергун  О.С.  -  Зауваження  були  з  Антимонопольного
комітету, приймалися у роботу офіційні зауваження.
Кришко О.В. - Робота у вечірні години. Де водії працюють
на  зарплаті  машини  є,  де  машини  орендовані,  маршруток
немає.  Наприклад,  №  115,  4.  Дуже  серйозна  робота  у
вечірній час. 
Вергун О.С. - Всі водії влаштовані, машини неорендовані.
Райкович А.П. - Ви переходите на якість, а ми розглядаємо
тариф.

Білецький  І.О.  -  Чи  всі  договірні  умови  виконуються
ПП “Сервіском”?

Вергун О.С. - Так.

Білецький І.О. - Щодо диспетчерської служби.

Вергун  О.С.  -  Диспетчерська  служба  є  у
КП “Електротранс”, потім підключимо маршрутки.
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Райкович А.П. - Треба встановлювати GPS. У них термін до
підписання угод на 2017 рік. Треба відпрацювати програму,
механізм  10  пасажироперевізників.  Надайте  громаді,  що
поетапно робиться.
Вергун О.С. - Зараз 1 компанія працює в тестовому режимі
ПП “УкрАвтоІнвест”.

Кришко О.В. - Чому інші не працюють?
Вінницький Д.В. - Зараз працюють в даному напрямку всі
підприємства.  Ця  задача  дуже  складна.  В  цьому  році
отримаємо результати.

Дануца  О.А.  -  Якість  бажає  бути  кращою.  Де  діаграма,
скільки переглянуто вже тарифів в інших містах. Вінниця -

4 грн, Черкаси - 4 грн. Тенденція відсутня.
Вергун  О.С.  -  З  01  січня  внесені  зміни  в  частині  оплати
праці.  Тільки  в  Херсоні  погоджено  5  грн.  Всі  інші  міста
питання оприлюднили, всі працюють.
Дануца  О.А.  -  Пропоную  не  приймати  рішення,
обговорювати,  в  частині  до  кожного  рішення  докласти
скільки штат, скільки працівників на мінімальній заробітній
платі  з  підтвердженням  з  Фіскальної  служби,  скільки  на
півставки.

Уважно  дослідити  головний  чинник  -  заробітна  плата.
Термін граничної вартості - структура розрахована по одній
методиці. 2 підприємства згодні на 4,50 грн.

Ми  встановлюємо  5,00  грн.  У  чому  різниця  граничної
вартості і вартості разового проїзду.
Профільна  комісія,  фракція  БПП  не  підтримують.  Слова
Розенка “Немає причин щодо підвищення тарифів. Місцева
влада повинна навести порядок”.

Райкович  А.П.  -  Надійшли  звернення,  тому  ми  повинні
розглянути.  Пропоную  зібрати  окреме  засідання  по
тарифах,  зібрати  перевізників  та  членів  виконкому,
депутатів. Треба проконсультувати. Питання граничної ціни
-  це  краще,  це  шлях  до  прогресу.  Станемо  на  шлях
реформування.
Сосонський  О.М.  -  Граничний  тариф.  Всі  знайдуть
максимальні  умови.  Мінімальна  зарплата  у  водіїв  чи  у
громадян.  Факт  низької  заробітної  плати  під  сумнівом.

Треба  вивчати  досвід  міст,  де  знижують  тариф  (Конотоп).

Понизили до 3,00 грн.

Вергун О.С. - Ми не можемо все місто охопити проїздом у
тролейбусах.

Сосонський  О.М.  -  Підприємства  повинні  довести  свої
граничні ціни.
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Райкович  А.П.  -  Встановлення  з  потолка  неправильно,

потрібно  відмовити  в  законний  спосіб.  Підстави
звинувачувати,  що  вони  працюють  незаконно,  відсутні.
Потрібні  конкретні  докази.  Тролейбусний  парк
мінімізований.  Прийде  час  і  скажемо,  що  робить
тролейбусний  парк,  що  робить маршрутне  таксі,  автобуси.

Тарифи повинні бути різними.

Музичук  В.В.  -  Якби  вирішилося  питання  пільгового
перевезення  населення,  то  перевізники  б  працювали  і  за
старим  тарифом.  Перевізники  повинні  запропонувати
перевезення пільговиків (4-5 чол.).

Яремчук  В.С.  -  Щодо  маршруту  №  274.  У  розрахунках  є
помилки. Все це є на сайті.

             Зайшли перевізники та колективи.

Яремчук В.С. -  Мешканці звернулися щодо покращення та
надати економічно обґрунтовані тарифи.

Капітонов С.В. - Ми не можемо іти шляхом Конотопу. У нас
є  змова  перевізників  і  вони  диктують  нам  умови.

Мінімальна  заробітна  плата  не  є  причиною  підвищення.
Покажіть  водія,  який  працював  у  2016  році  за  1300  грн.

Перевізники  приховували  податки.  Жоден  водій  не
працював  на  мінімальну  заробітну  плату.  Можливо
перевізникам треба знизити свої потреби?

Райкович  А.П.  -  Раніше  було  70 шт.  тролейбусів,  великий
автобусний парк. Сьогодні 31 тролейбус, автомобусів немає.
У  бюджеті  ми  передбачаємо  кошти  на  розширення
тролейбусної  мережі.  А  їхати  треба  сьогодні.  В  інших
містах інша інфраструктура.
Вінницький Д.В. - Ми розбиралися по Конотопу. Спочатку
вони  подали  розрахунок  5,00  грн,  3,00  грн  -  на  певний
проміжок часу, 2,50 грн - умова розірвання договору. Тариф
по  всій  Україні  майже  однаковий.  Одна  Методика,  кожна
норма,  встановлена  Методикою.  Пан  Тарасов  на
громадській  раді  піднімав  питання  щодо  розрахунків  на
1 км. Питання тарифу - це попит на наші послуги. Ціну на
складові  собівартості  піднімаємо  не  ми.  Нам  потрібно
забезпечити перевізний процес.
Дануца  О.А.  -  У  минулому  році  яка  була  у  Вас  середня
заробітна плата? 

Вінницький Д.В. - 1800  грн - 24 водія.
Сосонський О.М. - Прибутковість нараховували?
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Вінницький Д.В. - Ми не можемо закласти у тариф розвиток
автобусної мережі. Ми надали згоду на тариф. 

Сосонський  О.М.  -  Прокоментуйте  інформацію
Яремчук  В.С.  щодо  накладних,  даних,  які  зазначені  у
документах, а на справді інша ситуація.
Онул  Л.А.  -  Питання  стоїть  в  калькуляції  тарифа.  Після
20.00 виїхати не можливо.

Вінницький  Д.В.  -  Тариф  виходить  космічний,  якщо  все
враховувати. Компенсації на перевезення відсутні.
Вязовцев  В.В.  -  Чи  підтверджуєте  ви  інформацію
Яремчук В.С.?

Яремчук В.С. - Надайте обґрунтовані тарифи. На комісії ми
піднімали  питання  пільгового  перевезення.  Давайте
правильні розрахунки, давайте конкретні заходи. Водії самі
оплачують паливо, деталі, податки тощо.

Бєжан М.М. - На комісії ми розглядали це питання. Кого ви
представляєте?
Вінницький Д.В. - Своє підприємство ПП “Олікс”.

Бєжан  М.М.  -  Давайте,  щоб  кожен  відповідав  за  своє
підприємство.

Тарасов  О.М.  -  Ринок  перевезення  знаходиться  в  тіні.
Питання собівартості перевезень немає. Ціна занижена. Ми
не  знаємо  справжню  цифру  по  перевезенню.  Проблема  в
тому, що розрахунок робиться по планових показниках, а не
реальних. Тариф 3,50 грн достатній.

Онул  Л.А.  -  Було  створено  комунальне  підприємство,  яке
повинно  було  займатися  перевезенням.  Був  зроблений
моніторинг. Чи брали це за основу?

Вергун  О.С.  -  Обстеження  проводилося  у  2012  році.  Всі
розрахунки  є. Дані бралися. Порівнювали. У місті як було
приблизно  240  тис.  громадян,  маршрутна  мережа  не
змінилася.
Вінницький  Д.В.  -  Показники  співпадають.  Розрахунки
подаються не перший раз.
Яремчук  В.С.  -  Ми  порівнювали,  по  всіх  маршрутах
пасажиропотік занижено (30-40%).

Вергун О.С. - Давайте будемо все перевіряти. З Вами ми не
працювали.

Капітонов  С.В.  -  Скільки  перевізників  звернулося  щодо
пільгового перевезення.
Вергун  О.С.  -  У  2016  році  не  передбачено.  Затверджено
порядок  відшкодування.  Компенсаційні  кошти  не
передбачені. У цьому році 5,4 млн.грн. 
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У цьому році ще не подавали заявки.

Представник  від  громади  -  Чи  відповідає  рівень  оплати
рівню послуг? Чи є договори, які є  умови договору. Якщо
підвищать  тариф,  чи  обіцяєте  ви,  що  маршрути  будуть
виїжджати о 06.00 і заїжджати о 23.00.

Райкович  А.П.  -  Треба  задовільнити  і  громаду  міста,  і
робітників  транспортних  підприємств.  Питання,  які
поставлені,  управлінню  транспорту  взяти  на  контроль,
врахувати всі побажання. 
У  четвер  повернутися  до  розгляду  цих  питань.
Відтермінувати.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Рішення відтермінувати

СЛУХАЛИ: Про надання статусу
Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 69 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  влаштування  малолітньої  дитини  до
КЗ  “Кіровоградський  обласний  спеціалізований  будинок
дитини  нового  типу”  департаменту  охорони  здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації

Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 70 (додається)

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 71 (додається)

СЛУХАЛИ: Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною
Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 72 (додається)



19

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів
Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 73 (додається)

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів
Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 74 (додається)

Міський голова А. Райкович



П Е Р Е Л І К
прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 3

засідання виконкому 14 лютого 2017 року

1. Про  виконання  міського  бюджету  за  2016  рік  та  заходи  на
2017 рік

14.02.2017 р.

№ 39

2. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Положення  про  Почесну  грамоту,
Грамоту,  Подяку  міської  ради  та  виконавчого  комітету
м. Кропивницького”

№ 40

3. Про влаштування неповнолітньої дитини № 41

4. Про переведення неповнолітньої дитини № 42

5. Про  передачу  комп'ютерного  обладнання  та  інтерактивних
дощок

№ 43

6. Про  внесення  доповнення  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 28 грудня 2016 року № 707

“Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних
закладів м. Кропивницького на 2017 рік”

№ 44

7. Про  передачу  паливно-мастильних  матеріалів  з  міського
матеріального резерву

№ 45

8. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  управління  комунальним
майном на 2017 рік”

№ 46

9. Про надання пільги з орендної плати № 47

10. 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”

№ 48

11. Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги  учасникам
антитерористичної  операції,  які  є  мешканцями
м. Кропивницького

№ 49

12. Про  затвердження  акта  прийняття-передачі  до  комунальної
власності  територіальної  громади  м.  Кропивницького
приватизованої квартири

№ 50

13. Про зняття з балансу приватизованого житла № 51 
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14. Про  присвоєння  єдиного  номера  11  кімнатам  номер
одинадцять та дванадцять у гуртожитку по вул. Кільцевій, 7 у
м. Кропивницькому

№ 52

15. Про взяття громадян на квартирний облік № 53

16. Про зняття з квартирного обліку № 54

17. Про  взяття  громадянина  на  облік  для  одержання  кімнати  у
гуртожитку,  який  належить  до  комунальної  власності
територіальної громади м. Кропивницького

№ 55

18. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради  від  12  грудня  2012  року
№  1016  “Про  надання  ордерів  на  жилі  приміщення  в
будинках”

№ 56 

19. Про внесення змін до квартирної справи Данова В.М. № 57

20. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 21 серпня 2013 року № 455

“Про заходи щодо формування житлового фонду соціального
призначення в м. Кіровограді”

№ 58

21. Про  переведення  нежилої  будівлі  літ.  “ДД1Д2кркр1”  по
вул. Гранітній, 25 у м. Кропивницькому до категорії жилих

№ 59

22. Про  переведення  нежилого  приміщення  по
вул.  Кременчуцькій,  3  у  м.  Кропивницькому  до  категорії
жилих

№ 60

23. Про  переведення  жилої  квартири  №  14  по  Студентському
бульвару, 6/5 у м. Кропивницькому до категорії нежилих

№ 61

24. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ПОДОЛЯНУ А.С.

№ 62

25. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “ЯМТ”

№ 63

26. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “УКРАВТОЗАПЧАСТИНА”

№ 64

27. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ВИШНЕВСЬКОМУ М.П.

№ 65 
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28. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю СЬОМКІНУ П.В.

№ 66

29. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ДРОБОТУ О.О.

№ 67

30. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів № 68

31. Про надання статусу № 69

32. Про  влаштування  малолітньої  дитини  до
КЗ  “Кіровоградський  обласний  спеціалізований  будинок
дитини  нового  типу”  департаменту  охорони  здоров'я
Кіровоградської обласної державної адміністрації

№ 70

33. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 71

34. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 72

35. Про надання дозволів № 73

36. Про надання дозволів № 74


