
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л   № 6

засідання виконавчого комітету міської ради 

сьомого скликання

 м.Кропивницький                  від 14 березня 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”

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
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. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська

правозахисна агенція”
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”

Глущак Ю.Ю. - генеральний директор ТОВ “Хімтекс”
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”

Депутати міської ради

Дрига В.В.

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
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
Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики
Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності 
Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово-

  комунального господарства
Ліпко М.П. - командир міської дружини
Масло Л.Я. - начальник управління апарату міської ради 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та
  архітектури

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

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із ЗМІ
Кукуленко О.В. - начальник управління Укртрансбезпеки у

  Кіровоградській області
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Музичук В.В. - депутат обласної ради
Вєхтєв В.В. - президент Кіровоградського обласного осередку

  Всеукраїнської громадської організації “Українська
  Федерація Хортингу”

Кулинич Ю.М. - заступник начальника СБУ в Кіровоградській області
Домбровська О.В. - директор ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”

Коренчук А. - юрист ТОВ “ЕКОСТАЙЛ”

Бабенко С.А. - т.в.о. начальника сектора безпеки дорожнього руху
  управління патрульної поліції в м. Кропивницькому

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання 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" -

П О Р Я Д О К 

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету

Ліпко Микола Петрович
1. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження  Комплексної  програми  діяльності  Кіровоградської  міської
дружини на 2017 рік”

Струк Катерина Анатоліївна
2. Про накладення адміністративного стягнення

Вовк Юлія Миколаївна
3. Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  20-річчя  з  дня  створення

Кіровоградського міського товариства політв'язнів та репресованих

Пількін Валерій Анатолійович
4. Про взяття громадян на квартирний облік
5. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації

Кухаренко Віктор Іванович
6. Про проведення комунальної декади та весняного місячника з благоустрою

м. Кропивницького 
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7. Про визначення одержувачів бюджетних коштів
8. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської

міської  ради  від  25  жовтня  2016  року  №  571  “Про  затвердження
Положення про конкурс на розробку єдиної адресної атрибутики та складу
організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на розробку
єдиної адресної атрибутики”

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

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

10. Про  міську  комісію  з  питань  погашення  заборгованості  із  виплати
заробітної  плати  та  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування

11. Про  затвердження  нового  складу  Координаційного  комітету  сприяння
зайнятості населення

12. Про затвердження нового складу координаційної ради з питань розвитку
підприємництва

Мездрін Вадим Миколайович
13. Про  організацію  відкритого  конкурсу  на  кращу  пропозицію  пам'ятного

знака/композиції на честь Героїв Майдану в місті Кропивницькому
14. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами

ПАТ “ЕЛЬВОРТІ”
15. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

розроблення детальних планів територій в районі вулиці Айвазовського та
провулка Санаторного у м. Кропивницькому”

16. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради від 09 лютого 2009 року № 195 “Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами в м. Кіровограді та Порядку визначення
розміру плати за право тимчасового користування місцем, що перебуває у
комунальній власності, для розташування рекламних засобів”

Смаглюк Марина Олександрівна
17. Про  звіт  спостережної  комісії  виконавчого  комітету  Кіровоградської

міської ради за 2016 рік

18. Різне
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ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
розгляду питань на засіданні міськвиконкому

Шишко Олександр Миколайович
1. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році”

Дорохіна Людмила Володимирівна
2. Про влаштування неповнолітніх дітей

Сисак Ірина Олександрівна
3. Про надання статусу
4. Про  влаштування  малолітніх  дітей  до  КЗ  “Кіровоградський  обласний

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

5. Про припинення функціонування прийомної сім'ї Попових
6. Про  відрахування  дітей  з  дитячого  будинку  сімейного  типу  Горяєвих  та

переведення дитячого будинку сімейного типу у статус прийомної сім”ї
7. Про  встановлення  опіки  над  малолітніми  дітьми  та  піклування  над

неповнолітньою дитиною

Райкович А.П. Які будуть доповнення?  

Мосін О.В.

1. Внести на розгляд рішення виконкому “Про організацію дорожнього
руху великогабаритних та великовагових транспортних засобів”

Результати
голосування:

"за" -  15 "проти" - "утримались -

Мездрін В.М.

2.  Зняти  з  розгляду  виконкому  питання  “Про  організацію  відкритого
конкурсу на кращу пропозицію пам'ятного знака/композиції на честь Героїв
Майдану в місті Кропивницькому”

Результати
голосування:

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

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету

Ліпко Микола Петрович
1. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

затвердження  Комплексної  програми  діяльності  Кіровоградської  міської
дружини на 2017 рік”

Струк Катерина Анатоліївна
2. Про накладення адміністративного стягнення

Вовк Юлія Миколаївна
3. Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  20-річчя  з  дня  створення

Кіровоградського міського товариства політв'язнів та репресованих

Пількін Валерій Анатолійович
4. Про взяття громадян на квартирний облік
5. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації

Кухаренко Віктор Іванович
6. Про проведення комунальної декади та весняного місячника з благоустрою

м. Кропивницького 

7. Про визначення одержувачів бюджетних коштів
8. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської

міської  ради  від  25  жовтня  2016  року  №  571  “Про  затвердження
Положення про конкурс на розробку єдиної адресної атрибутики та складу
організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на розробку
єдиної адресної атрибутики”

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

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

10. Про  міську  комісію  з  питань  погашення  заборгованості  із  виплати
заробітної  плати  та  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування

11. Про  затвердження  нового  складу  Координаційного  комітету  сприяння
зайнятості населення

12. Про затвердження нового складу координаційної ради з питань розвитку
підприємництва
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Мездрін Вадим Миколайович
13. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами

ПАТ “ЕЛЬВОРТІ”
14. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про

розроблення детальних планів територій в районі вулиці Айвазовського та
провулка Санаторного у м. Кропивницькому”

15. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради від 09 лютого 2009 року № 195 “Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами в м. Кіровограді та Порядку визначення
розміру плати за право тимчасового користування місцем, що перебуває у
комунальній власності, для розташування рекламних засобів”

Смаглюк Марина Олександрівна
16. Про  звіт  спостережної  комісії  виконавчого  комітету  Кіровоградської

міської ради за 2016 рік

17. Шишко Олександр Миколайович
Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради  “Про
затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році”

Дорохіна Людмила Володимирівна
18. Про влаштування неповнолітніх дітей

Сисак Ірина Олександрівна
19. Про надання статусу
20. Про  влаштування  малолітніх  дітей  до  КЗ  “Кіровоградський  обласний

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

21. Про припинення функціонування прийомної сім'ї Попових
22. Про  відрахування  дітей  з  дитячого  будинку  сімейного  типу  Горяєвих  та

переведення дитячого будинку сімейного типу у статус прийомної сім”ї
23. Про  встановлення  опіки  над  малолітніми  дітьми  та  піклування  над

неповнолітньою дитиною

Мосін Олександр Володимирович
24. Про  організацію  дорожнього  руху  великогабаритних  та  великовагових

транспортних засобів

25. Різне
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Райкович А.П. Хто  за  те,  щоб  прийняти  порядок  денний  в  цілому  з
доповненнями? 

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” -

Райкович А.П. в цілому з доповненнями “за” - 15

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Комплексної  програми  діяльності
Кіровоградської міської дружини на 2017 рік”

Доповідав: Ліпко М.П.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 116 (додається)

СЛУХАЛИ: Про накладення адміністративного стягнення
Доповідала: Струк К.А.

В обговоренні 
взяли участь:

Білецький І.О. - з яких причин він не зареєструвався?
Струк К.А. - не надав точної відповіді. 

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1

Вирішили: Прийняти рішення № 117 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  20-річчя  з  дня
створення  Кіровоградського  міського  товариства
політв'язнів та репресованих

Доповідала: Вовк Ю.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 118 (додається)

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

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 119 (додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації
Доповідав: Пількін В.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 120 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про проведення комунальної декади та весняного місячника
з благоустрою м. Кропивницького 

Доповідав: Кухаренко В.І.
Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 121 (додається)

СЛУХАЛИ: Про визначення одержувачів бюджетних коштів
Доповідав: Кухаренко В.І.
Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 122 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 25 жовтня 2016 року № 571

“Про  затвердження  Положення  про  конкурс  на  розробку
єдиної  адресної  атрибутики  та  складу  організаційного
комітету з підготовки та проведення конкурсу на розробку
єдиної адресної атрибутики”

Доповідав: Кухаренко В.І.
В обговоренні
взяли участь:

Фросіняк Р.В.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 123 (додається)

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

Доповідав: Паливода А.А.

В обговоренні
взяли участь:

Білецький І.О. - на Кущівці великі кучі сміття.
Представник ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” - сміття ми вже вивезли і
поміняли графіки його вивезення.
Білецький І.О. - доводьте до відома населення ці графіки.

Голуб Д.В. - нічого не було вами сказано про якість надання
послуги.  Ми  будемо  дивитись  протягом  2-3  місяців  на
виконання графіків вивезення сміття.
Дануца О.А. - ми часто обговорюємо дане питання, але баки
забиті.  Треба  змінити  тарифи  або  пошукати  інше
підприємство.
Голуб Д.В. - ми втретє розглядаємо дане питання. Сьогодні
ми і так обтяжуємо населення тарифами.
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Паливода А.А. - є економічні аспекти. 

Мосін О.В. - є перенакопичення сміття, але рішення треба
приймати.

Результати
голосування:

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 3

Вирішили: Прийняти рішення № 124 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  міську  комісію  з  питань  погашення  заборгованості  із
виплати  заробітної  плати  та  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Доповідав: Паливода А.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 125 (додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження нового складу Координаційного комітету
сприяння зайнятості населення

Доповідав: Паливода А.А.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1

Вирішили: Прийняти рішення № 126 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  затвердження  нового  складу  координаційної  ради  з
питань розвитку підприємництва

Доповідав: Паливода А.А.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 127 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ПАТ “ЕЛЬВОРТІ”

Доповідав: Мездрін В.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 128 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради “Про розроблення детальних планів територій в районі
вулиці  Айвазовського  та  провулка  Санаторного  у
м. Кропивницькому”

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Білецький І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 129 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року № 195

“Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами
в  м.  Кіровограді  та  Порядку  визначення  розміру  плати  за
право  тимчасового  користування  місцем,  що  перебуває  у
комунальній  власності,  для  розташування  рекламних
засобів”

Доповідав: Мездрін В.М.

В обговоренні
взяли участь:

Голуб Д.В. - пропоную об'єднати 1 та ІІ зони. 

Мездрін В.М. - теоретично це можливо.

Білецький І.О., Кришко О.В.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 130 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  звіт  спостережної  комісії  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради за 2016 рік

Доповідала: Смаглюк М.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 131 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Міської  програми  протидії
тероризму у 2017 році”

Доповідав: Шишко О.М.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 132 (додається)

СЛУХАЛИ: Про влаштування неповнолітніх дітей
Доповідала: Дорохіна Л.В.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 133 (додається)

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

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 134 (додається)
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СЛУХАЛИ: Про влаштування малолітніх дітей 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 № 135 (додається)

СЛУХАЛИ: Про припинення функціонування прийомної сім'ї Попових
Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 136 (додається)

СЛУХАЛИ: Про відрахування дітей з дитячого будинку сімейного типу
Горяєвих та переведення дитячого будинку сімейного типу у
статус прийомної сім”ї

Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 137 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  встановлення  опіки  над  малолітніми  дітьми  та
піклування над неповнолітньою дитиною

Доповідала: Сисак І.О.

Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 138 (додається)

СЛУХАЛИ: Про  організацію  дорожнього  руху  великогабаритних  та
великовагових транспортних засобів

Доповідала: Мосін О.В.

В обговоренні
взяли участь:

Кухаренко  В.І.  -  ми  відсікаємо  транзитний  транспорт  з
міста. 
Райкович  А.П.  - даним  рішенням ми  хочемо  упорядкувати
пересування автомобілів з великим грузом.

Музичук  В.В.  -  це  рішення  потрібно  доопрацювати.

Необхідно встановити маршрути машин з великим грузом.

Мосін  О.В. - “Укравтодор” такі маршрути вже визначив.
Результати
голосування:

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 139 з доопрацюванням (додається)
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Різне.

Райкович А.П. - ми запросили начальника управління розвитку транспорту та
зв'язку,  він  зараз  доповість  щодо  транспортної  Програми.  Пропоную  його
послухати.

Голуб  Д.В.  -  пропоную  за  процедурою  внести  дане  питання  в  порядок
денний. Чому не внесли дане питання на початку засідання?
Райкович А.П. - пропоную внести питання “Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради “Про затвердження Програми розвитку міського
пасажирського  транспорту  та  зв'язку  у  м.  Кропивницькому  на  2017 рік” в
порядок денний.

Результати
голосування:

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1

СЛУХАЛИ: Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  розвитку  міського
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому
на 2017 рік” (в новій редакції)

Доповідала: Вергун О.С.

В обговоренні
взяли участь:

Райкович А.П. - в дану Програму включені кошти в розмірі
60-65  млн.грн  на  придбання  автобусів.  Надійдуть  кошти
інвестицій від банку розвитку.
Голуб Д.В. - якої марки будуть придбані автобуси?

Райкович  А.П.  -  ми  не  маємо  права  це  говорити,  система
“Прозоро” видасть нам параметри. 

Голуб Д.В. - на чиєму балансі вони будуть?
Вергун О.С. - КП “Електротранс”
Дануца О.А. - пропоную оформити  даний проект та зміни
до Програми.

Білецький І.О. - про внесення змін до Програми.

Райкович А.П. - пропоную проголосувати за дану Програму
в новій редакції з доповненнями.

Результати
голосування:

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2

Вирішили: Прийняти рішення № 140 (додається)

Міський голова А. Райкович



П Е Р Е Л І К
прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 6

 засідання виконкому 14 березня 2017 року

1. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Комплексної  програми  діяльності
Кіровоградської міської дружини на 2017 рік”

14.03.2017 р.
№ 116

2. Про накладення адміністративного стягнення № 117

3. Про  надання  грошової  допомоги  з  нагоди  20-річчя  з  дня
створення Кіровоградського міського товариства  політв'язнів
та репресованих

№ 118

4. Про взяття громадян на квартирний облік № 119

5. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації № 120

6. Про проведення комунальної декади та весняного місячника з
благоустрою м. Кропивницького 

№ 121

7. Про визначення одержувачів бюджетних коштів № 122

8. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 25 жовтня 2016 року № 571

“Про  затвердження  Положення  про  конкурс  на  розробку
єдиної  адресної  атрибутики  та  складу  організаційного
комітету  з  підготовки  та  проведення  конкурсу  на  розробку
єдиної адресної атрибутики”

№ 123

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

№ 124

10. Про  міську  комісію  з  питань  погашення  заборгованості  із
виплати  заробітної  плати  та  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування

№ 125 

11. Про  затвердження  нового  складу  Координаційного  комітету
сприяння зайнятості населення

№ 126

12. Про  затвердження  нового  складу  координаційної  ради  з
питань розвитку підприємництва

№ 127

13. Про  надання  дозволів  на  розміщення  зовнішньої  реклами
ПАТ “ЕЛЬВОРТІ”

№ 128
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14. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради “Про розроблення детальних планів територій в районі
вулиці  Айвазовського  та  провулка  Санаторного  у
м. Кропивницькому”

№ 129

15. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року № 195

“Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в
м. Кіровограді та Порядку визначення розміру плати за право
тимчасового  користування  місцем,  що  перебуває  у
комунальній власності, для розташування рекламних засобів”

№ 130

16. Про  звіт  спостережної  комісії  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради за 2016 рік

№ 131

17. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Міської  програми  протидії
тероризму у 2017 році”

№ 132

18. Про влаштування неповнолітніх дітей № 133

19. Про надання статусу № 134

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

№ 135

21. Про припинення функціонування прийомної сім'ї Попових № 136

22. Про  відрахування  дітей  з  дитячого  будинку  сімейного  типу
Горяєвих та переведення дитячого будинку сімейного типу у
статус прийомної сім”ї

№ 137

23. Про  встановлення  опіки  над  малолітніми  дітьми  та
піклування над неповнолітньою дитиною

№ 138

24. Про  організацію  дорожнього  руху  великогабаритних  та
великовагових транспортних засобів

№ 139

25. Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської
ради  “Про  затвердження  Програми  розвитку  міського
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на
2017 рік” (в новій редакції)

№ 140




