
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л   № 5

засідання виконавчого комітету міської ради 

сьомого скликання

 м.Кропивницький                  від 28 лютого 2017 року

Голова засідання:  Табалов А.О.      - секретар міської ради
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

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців
Дзюба Н.Є. - заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради
Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І.
Мосін О.В.  - заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

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

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

Сосонський О.М. - приватний підприємець

Із складу виконкому відсутні:

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

Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
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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”
Фросіняк Р.В. - голова Ленінської районної у місті Кіровограді ради

Депутати міської ради
Дрига В.В.

На засіданні були присутні:

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні
працівники:

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

  та зв’язку
Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки населення
Бондаренко К.А. - заступник начальника управління по сприянню розвитку

  торгівлі та побутового обслуговування населення
Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики
Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

  та цивільного захисту населення
Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності 
Краснокутський О.В. - директор Кіровоградського міського центру соціальних

  служб для сім’ї, дітей та молоді
Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я 

Масло Л.Я. - начальник управління апарату міської ради 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та
  архітектури

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла  
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
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

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із ЗМІ
Стоян А.Г. - громадський діяч
Домбровська О.В. - директор ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”

Коренчук А. - юрист ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”

Музичук В.В. - депутат обласної ради
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Табалов А.О. Пропоную розпочати засідання виконкому
Результати
голосування:

"за" - 15 "проти" - "утримались" -

Табалов А.О. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний
за основу?

Результати
голосування:

"за" -  15 "проти" - "утримались" -

П О Р Я Д О К 

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету

Макарук Оксана Олександрівна
1. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження  Програми  розвитку  галузі  охорони  здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки”

Краснокутський Олег Володимирович
2. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада
2016  року  №  607  “Про  затвердження  міської  Програми  протидії
поширенню  наркоманії  і  злочинності,  пов'язаної  з  незаконним  обігом
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  на
2016-2018 роки”

3. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про
затвердження  Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення
сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік”

Бондаренко Катерина Анатоліївна 

4. Про визначення уповноваженою юридичною особою

Паливода   Андрій Анатолійович
5. Про  коригування  ТОВ  “ЕКОСТАЙЛ”  тарифів  на  послуги  з  вивезення

побутових  відходів,  встановлених  рішенням  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2016 року № 579

Запорожан Сергій Віталійович
6. Про  затвердження  орієнтовного  плану  проведення  Кіровоградською

міською радою консультацій з громадськістю на 2017 рік
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Колюка   Олег Сергійович
7. Про надання пільги з орендної плати

Вовк Юлія Миколаївна
8. Про  затвердження  Порядку  надання  одноразової  матеріальної  допомоги

учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста
9. Про  затвердження  Порядку  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги

дітям  загиблих  учасників  антитерористичної  операції,  які  є  мешканцями
міста

10. Про  затвердження  Порядку  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  членам  сімей
загиблих,  військовополонених  та  зниклих  безвісти  під  час  виконання
військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста

11. Про  затвердження  Порядку  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги
сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, які є мешканцями
міста, для вирішення соціально-побутових питань

12. Про затвердження складу комісії з питань надання матеріальної допомоги
учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є
мешканцями міста

Пількін Валерій Анатолійович
13. Про взяття громадян на квартирний облік
14. Про затвердження рішення про надання службової квартири
15. Про виключення квартири із числа службових
16. Про надання неупорядкованої квартири

Мездрін Вадим Миколайович
17. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від

23 липня 2013 року № 1525

18. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від
10 жовтня 2012 року № 1408

19. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю ПОПОВУ С.І.

20. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю ВОРОНЦОВУ С.І.

21. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “МДЦ ЕКСПЕРТ-КІРОВОГРАД”

22. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “ДЦ УКРАЇНА”

23. Про переведення нежилого приміщення по вул. Архітектора Паученка, 66

у м. Кропивницькому до категорії жилих

Коваленко Сергій Миколайович
24. Про  організацію  функціонального  навчання  населення  з  цивільного

захисту міста у 2017 році
25. Різне
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ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
розгляду питань на засіданні міськвиконкому

Вовк Юлія Миколаївна
1. Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  30-річчя  з  дня  створення

Кіровоградської міської організації ветеранів України
2. Про  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям

міста Кропивницького

Сисак Ірина Олександрівна
3. Про надання статусу
4. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною
5. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому будинку
6. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому будинку

Мосін О.В. - пропоную зняти з розгляду п.5 порядку денного згідно з
  листом ОДА.

П О Р Я Д О К 

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету

Макарук Оксана Олександрівна
1. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження  Програми  розвитку  галузі  охорони  здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки”

Краснокутський Олег Володимирович
2. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада
2016  року  №  607  “Про  затвердження  міської  Програми  протидії
поширенню  наркоманії  і  злочинності,  пов'язаної  з  незаконним  обігом
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  на
2016-2018 роки”

3. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про
затвердження  Програми  соціальної  підтримки,  розвитку  та  становлення
сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік”

Бондаренко Катерина Анатоліївна 

4. Про визначення уповноваженою юридичною особою
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Запорожан Сергій Віталійович
5. Про  затвердження  орієнтовного  плану  проведення  Кіровоградською

міською радою консультацій з громадськістю на 2017 рік

Колюка   Олег Сергійович
6. Про надання пільги з орендної плати

Вовк Юлія Миколаївна
7. Про  затвердження  Порядку  надання  одноразової  матеріальної  допомоги

учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста
8. Про  затвердження  Порядку  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги

дітям  загиблих  учасників  антитерористичної  операції,  які  є  мешканцями
міста

9. Про  затвердження  Порядку  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  членам  сімей
загиблих,  військовополонених  та  зниклих  безвісти  під  час  виконання
військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста

10. Про  затвердження  Порядку  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги
сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, які є мешканцями
міста, для вирішення соціально-побутових питань

11. Про затвердження складу комісії з питань надання матеріальної допомоги
учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є
мешканцями міста

Пількін Валерій Анатолійович
12. Про взяття громадян на квартирний облік
13. Про затвердження рішення про надання службової квартири
14. Про виключення квартири із числа службових
15. Про надання неупорядкованої квартири

Мездрін Вадим Миколайович
16. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від

23 липня 2013 року № 1525

17. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від
10 жовтня 2012 року № 1408

18. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю ПОПОВУ С.І.

19. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами  фізичній
особі-підприємцю ВОРОНЦОВУ С.І.

20. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “МДЦ ЕКСПЕРТ-КІРОВОГРАД”

21. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “ДЦ УКРАЇНА”
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22. Про переведення нежилого приміщення по вул. Архітектора Паученка, 66

у м. Кропивницькому до категорії жилих

Коваленко Сергій Миколайович
23. Про  організацію  функціонального  навчання  населення  з  цивільного

захисту міста у 2017 році

Вовк Юлія Миколаївна
24. Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  30-річчя  з  дня  створення

Кіровоградської міської організації ветеранів України
25. Про  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям

міста Кропивницького

Сисак Ірина Олександрівна
26. Про надання статусу
27. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною
28. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому будинку
29. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому будинку

30. Різне

Табалов А.О. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” -

Табалов А.О. в цілому  “за” - 15

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради “Про затвердження Програми розвитку галузі охорони
здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки”

Доповідала: Макарук О.О.

В обговоренні
взяли участь:

Білецький І.О. - як ми будемо розвиватися, що зі страховою
медициною?

Макарук О.О. - нема підґрунтя для страхової медицини.

Білецький І.О. - є заходи, але в програмі не зазначено.

Макарук О.О. - в тексті програми є посилання на додаток.

Касьяненко А.І.
Результати
голосування:

“за ” - 13 “проти” - “утримались” - 2

Вирішили: Прийняти рішення № 87 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської
міської  ради  від  10  листопада  2016  року  №  607  “Про
затвердження  міської  Програми  протидії  поширенню
наркоманії  і  злочинності,  пов'язаної  з  незаконним  обігом
наркотичних  засобів, психотропних речовин  і прекурсорів,

на 2016-2018 роки”

Доповідав: Краснокутський О.В.

В обговоренні
взяли участь:

Білецький І.О.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 88 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  соціальної  підтримки,

розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та  молоді
м. Кропивницького на 2017 рік”

Доповідав: Краснокутський О.В.

В обговоренні
взяли участь:

Голуб Д.В. - чому програма розрахована на 2017 рік?

Краснокутський  О.В.  -  ми  не  можемо  спрогнозувати  на
5 років.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 89 (додається)

СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженою юридичною особою
Доповідала: Бондаренко К.А.

В обговоренні
взяли участь:

Дануца О.А. - якщо не буде демонтажу, чи будуть платити
кошти підприємці?
Смаглюк М.О. - ці правила вже діють, ми визначаємо лише
уповноважену особу.
Касьяненко А.І. - необхідно залишити право за управлінням
торгівлі на розірвання договорів.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 90 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  затвердження  орієнтовного  плану  проведення
Кіровоградською  міською  радою  консультацій  з
громадськістю на 2017 рік

Доповідав: Запорожан С.В.

В обговоренні
взяли участь:

Білецький І.О.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 91 (додається)

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

В обговоренні
взяли участь:

Табалов А.О. - дана спортивна школа займається хортингом,

проводить змагання. Федерацією опікуються учасники АТО.

Білецький І.О. - з минулого літа цей заклад не працює.
Табалов А.О. - у них недостатньо коштів для ремонту.
Колюка О.С. - але у них є суттєві досягнення в спорті.
Онул  Л.А.  -  я  би  запросила  сюди  керівника  і  вказала  всі
умови оренди.

Мосін  О.В.  -  так,  необхідно  запросити  керівника,  але
рішення прийняти.

Голуб Д.В. - необхідно, щоб приміщення використовувалось
за призначенням.

Дануца О.А.

Мосін О.В. - прийняти за умови презентації.
Табалов  А.О.  -  на  наступне  засідання  прошу  запросити
керівника даного закладу.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 92 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Порядку  надання  одноразової
матеріальної  допомоги  учасникам  антитерористичної
операції, які є мешканцями міста

Доповідала: Вовк Ю.М.

В обговоренні
взяли участь:

Артеменко Н.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 93 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Порядку  надання  щомісячної
матеріальної  допомоги  дітям  загиблих  учасників
антитерористичної операції, які є мешканцями міста

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 94 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Порядку  надання  одноразової
матеріальної  допомоги  постраждалим  учасникам
антитерористичної  операції,  членам  сімей  загиблих,

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання
військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 95 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Порядку  надання  щомісячної
матеріальної  допомоги  сім'ям  загиблих  учасників
антитерористичної  операції,  які  є  мешканцями  міста,  для
вирішення соціально-побутових питань

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 96 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  затвердження  складу  комісії  з  питань  надання
матеріальної  допомоги  учасникам  антитерористичної
операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 97 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги
мешканцям міста Кропивницького

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 98 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  30-річчя  з  дня
створення  Кіровоградської  міської  організації  ветеранів
України

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 99 (додається)

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

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 100 (додається)

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

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 101 (додається)

СЛУХАЛИ: Про виключення квартири із числа службових
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 102 (додається)

СЛУХАЛИ: Про надання неупорядкованої квартири
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 103 (додається)

СЛУХАЛИ: Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 23 липня 2013 року № 1525

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 104 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 10 жовтня 2012 року № 1408

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 105 (додається)

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

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 106 (додається)

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

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 107 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “МДЦ ЕКСПЕРТ-КІРОВОГРАД”

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Дануца О.А., Грабенко О.В.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 108 (додається)

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

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Дануца О.А. - 6 місяців.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 109 з доопрацюванням (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  переведення  нежилого  приміщення  по
вул.  Архітектора  Паученка,  66  у  м.  Кропивницькому  до
категорії жилих

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Голуб Д.В., Грабенко О.В.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 110 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  організацію  функціонального  навчання  населення  з
цивільного захисту міста у 2017 році

Доповідав: Коваленко С.М.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 111 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  реєстрацію  народження  дитини,  покинутої  в
пологовому будинку

Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 112 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  реєстрацію  народження  дитини,  покинутої  в
пологовому будинку

Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 113 (додається)

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

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 114 (додається)

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

Результати
голосування:

“за ” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 115 (додається)
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СЛУХАЛИ: Різне

Білецький І.О. - щодо розгляду Програм:

-  хочу  зазначити,  що  відсутня  звітність  по  Програмах  за
попередні роки;

- всі проекти рішень необхідно погоджувати на виконкомі.
Табалов А.О. - врахуємо.

Голуб  Д.В.  -  пропоную  графік  вивезення  сміття  по  місту
ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” надати членам виконкому. 

Секретар міської ради А. Табалов



П Е Р Е Л І К
прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 5

 засідання виконкому 28 лютого 2017 року

1. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  розвитку  галузі  охорони
здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки”

28.02.2017 р.

№ 87

2. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради  від  10 листопада  2016 року №  607 “Про  затвердження
міської  Програми  протидії  поширенню  наркоманії  і
злочинності,  пов'язаної  з  незаконним  обігом  наркотичних
засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  на
2016-2018 роки”

№ 88

3. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  соціальної  підтримки,

розвитку  та  становлення  сімей,  дітей  та  молоді
м. Кропивницького на 2017 рік”

№ 89

4. Про визначення уповноваженою юридичною особою № 90

5. Про  затвердження  орієнтовного  плану  проведення
Кіровоградською  міською  радою  консультацій  з
громадськістю на 2017 рік

№ 91

6. Про надання пільги з орендної плати № 92

7. Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  антитерористичної  операції,  які  є
мешканцями міста

№ 93

8. Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної
допомоги  дітям  загиблих  учасників  антитерористичної
операції, які є мешканцями міста

№ 94

9. Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної
допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної
операції,  членам  сімей  загиблих,  військовополонених  та
зниклих  безвісти  під  час  виконання  військових  обов'язків  в
зоні АТО, які є мешканцями міста

№ 95

10. Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної
допомоги  сім'ям  загиблих  учасників  антитерористичної
операції, які  є  мешканцями міста, для вирішення  соціально-

побутових питань

№ 96



2

11. Про  затвердження  складу  комісії  з  питань  надання
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції
та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста

№ 97

12. Про  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги
мешканцям міста Кропивницького

№ 98

13. Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  30-річчя  з  дня
створення  Кіровоградської  міської  організації  ветеранів
України

№ 99

14. Про взяття громадян на квартирний облік № 100

15. Про затвердження рішення про надання службової квартири № 101

16. Про виключення квартири із числа службових № 102

17. Про надання неупорядкованої квартири № 103

18. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
від 23 липня 2013 року № 1525

№ 104

19. Про  скасування  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
від 10 жовтня 2012 року № 1408

№ 105

20. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ПОПОВУ С.І.

№ 106

21. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
фізичній особі-підприємцю ВОРОНЦОВУ С.І.

№ 107

22. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “МДЦ ЕКСПЕРТ-КІРОВОГРАД”

№ 108

23. Про  надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ТОВ “ДЦ УКРАЇНА”

№ 109

24. Про  переведення  нежилого  приміщення  по
вул.  Архітектора  Паученка,  66  у  м.  Кропивницькому  до
категорії жилих

№ 110

25. Про  організацію  функціонального  навчання  населення  з
цивільного захисту міста у 2017 році

№ 111

26. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому
будинку

№ 112

27. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому
будинку

№ 113

28. Про надання статусу № 114

29. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 115




