
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 12 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 13 червня 2017 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

  

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” 

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” 

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” 

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 Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

 

Артеменко Н.М. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань” 

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” 

   
 

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 

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

Горбовський С.В. - начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та 

  побутового обслуговування населення 

Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім'ї та молоді 

Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

  та цивільного захисту населення 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату міської ради  

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Разуменко О.Л. - начальник організаційного відділу   

Тимоховська Т.М. - т.в.о. начальника служби у справах дітей виконавчого 

  комітету 

Татарко Д.А. - заступник начальника юридичного управління 

Струк К.А. - начальник відділу реєстрації місця проживання особи 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Вісяников Ю.І. - директор КП “Ритуальна служба” 

Геращенко М.А. - начальник планово-економічного відділу КП 

“Теплоенергетик” 

Колотуха С.В. - начальник управління КП “Теплоенергетик” 
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Від Кіровоградської місцевої прокуратури: 

 

Залюбовська А.І. – прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 17 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  17 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Коваленко Сергій Миколайович 

1. Про затвердження Положення про міську комісію з питань евакуації та 

складу міської комісії з питань евакуації 
  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

2. Про переведення неповнолітньої дитини 
  

 Шевченко Антон Олександрович 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 26 квітня 2011 року № 455 “Про затвердження Регламенту 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради” 
  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження складу 

комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради в новій редакції” 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

5. Про взяття громадян на квартирний облік 

6. Про зняття громадян з квартирного обліку 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 14 березня 2017 року № 122 “Про визначення одержувачів 

бюджетних коштів” 
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8. Про присвоєння № 6-б квартирі № 6 у будинку по вул. Гоголя, 84/61 у        

м. Кропивницькому  
  

 Костенко Лариса Давидівна 

9. Про закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми та 

інтернатними навчальними закладами міста у 2017 році 

10. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження передавального акта та перейменування загальноосвітньої 

школи” 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

11. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

12. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою 

дитиною 

13. Про встановлення опіки над майном дитини 

14. Про надання дозволів 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

15. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

підтримку участі КП “Теплоенергетик” у проекті “Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України” 

16. Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3, 4-9 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від                                 

09 серпня 2010 року № 709 та рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 23 січня 2013 року № 30 

17. Про встановлення ПАТ НВП “Радій” тарифів на послуги з 

теплопостачання 

  

 Колюка Олег Сергійович 

18. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання пільги з орендної плати дочірньому підприємству 

“Кіровоградтепло” товариства з обмеженою відповідальністю “Центр 

науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії” 

19. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                         

20 грудня 2016 року № 716 “Про надання згоди на безоплатну передачу 

каналізаційних насосних станцій із комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Кіровоградської області” 

20. Про дозвіл на списання автомобіля 

21. Про дозвіл на списання комплекту (процесора) 
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 Мездрін Вадим Миколайович 

22. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК” 

23. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній         

особі - підприємцю ХАЙНАЦЬКОМУ М.М. 

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами АВТОНОМНІЙ 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ЦЕРКВИ ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ “СЛОВО 

ПРОБУДЖЕННЯ” (М. КІРОВОГРАД) 

25. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “СІНЕВО УКРАЇНА” 

26. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

19 березня 2014 року № 1589 

27. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

11 листопада 2005 року № 324 

28. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

24 листопада 2016 року № 1956 

  

29. Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні міськвиконкому 

 

 

 Мездрін Вадим Миколайович 

1. Про надання дозволу на розміщення елемента благоустрою на території 

Дендропарку по вул. Євгена Тельнова, 28 

 
 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 Тимоховська Т.М. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання статусу” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  17 "проти" - "утримались - 

 

 Кухаренко В.І. 

 2. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про створення комісії 

по контролю за дотриманням законодавства в сфері надання ритуальних 

послуг” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  17 "проти" - "утримались - 
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 Райкович А.П. 

 3. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про погодження 

створення Центру надання соціальних послуг “Прозорий офіс” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  17 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Коваленко Сергій Миколайович 

1. Про затвердження Положення про міську комісію з питань евакуації та 

складу міської комісії з питань евакуації 
  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

2. Про переведення неповнолітньої дитини 
  

 Шевченко Антон Олександрович 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 26 квітня 2011 року № 455 “Про затвердження Регламенту 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради” 
  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження складу 

комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради в новій редакції” 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

5. Про взяття громадян на квартирний облік 

6. Про зняття громадян з квартирного обліку 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 14 березня 2017 року № 122 “Про визначення одержувачів 

бюджетних коштів” 

8. Про присвоєння № 6-б квартирі № 6 у будинку по вул. Гоголя, 84/61 у        

м. Кропивницькому  
  

 Костенко Лариса Давидівна 

9. Про закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми та 

інтернатними навчальними закладами міста у 2017 році 

10. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження передавального акта та перейменування загальноосвітньої 

школи” 
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 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

11. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

12. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою 

дитиною 

13. Про встановлення опіки над майном дитини 

14. Про надання дозволів 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

15. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

підтримку участі КП “Теплоенергетик” у проекті “Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України” 

16. Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3, 4-9 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від                                 

09 серпня 2010 року № 709 та рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 23 січня 2013 року № 30 

17. Про встановлення ПАТ НВП “Радій” тарифів на послуги з 

теплопостачання 

  

 Колюка Олег Сергійович 

18. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання пільги з орендної плати дочірньому підприємству 

“Кіровоградтепло” товариства з обмеженою відповідальністю “Центр 

науково-технічних інновацій Української нафтогазової академії” 

19. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                         

20 грудня 2016 року № 716 “Про надання згоди на безоплатну передачу 

каналізаційних насосних станцій із комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Кіровоградської області” 

20. Про дозвіл на списання автомобіля 

21. Про дозвіл на списання комплекту (процесора) 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

22. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК” 

23. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній         

особі - підприємцю ХАЙНАЦЬКОМУ М.М. 

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами АВТОНОМНІЙ 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ЦЕРКВИ ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ “СЛОВО 

ПРОБУДЖЕННЯ” (М. КІРОВОГРАД) 

25. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “СІНЕВО УКРАЇНА” 
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26. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

19 березня 2014 року № 1589 

27. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

11 листопада 2005 року № 324 

28. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

24 листопада 2016 року № 1956 

29. Про надання дозволу на розміщення елемента благоустрою на території 

Дендропарку по вул. Євгена Тельнова, 28 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

30. Про надання статусу 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

31. Про створення комісії по контролю за дотриманням законодавства в сфері 

надання ритуальних послуг 

  

 Райкович Андрій Павлович 

32. Про погодження створення Центру надання соціальних послуг “Прозорий 

офіс” 

  

33. Різне 

 

 

 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненнями “за” - 17 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про міську комісію з питань 

евакуації та складу міської комісії з питань евакуації 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 274 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення неповнолітньої дитини 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 275 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2011 року № 455 

“Про затвердження Регламенту виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 276 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження складу комісії з питань почесних звань 

та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради в новій редакції” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 277 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 278 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 279 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння № 6-б квартирі № 6 у будинку по             

вул. Гоголя, 84/61 у м. Кропивницькому  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 280 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 14 березня           

2017 року № 122 “Про визначення одержувачів бюджетних 

коштів” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 281 з доопрацюванням (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії по контролю за дотриманням 

законодавства в сфері надання ритуальних послуг 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 282 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про закріплення територій обслуговування за 

загальноосвітніми та інтернатними навчальними закладами 

міста у 2017 році 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 283 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження передавального акта та 

перейменування загальноосвітньої школи” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 284 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 285 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 286 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 287 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 288 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 289 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про підтримку участі КП “Теплоенергетик” у проекті 

“Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 290 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ПАТ НВП “Радій” тарифів на послуги з 

теплопостачання 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 291 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3,   

4-9 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 09 серпня 2010 року № 709 та рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від                             

23 січня 2013 року № 30 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Дануца О.А., Сосонський О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 292 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання пільги з орендної плати дочірньому 

підприємству “Кіровоградтепло” товариства з обмеженою 

відповідальністю “Центр науково-технічних інновацій 

Української нафтогазової академії” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В., Голуб Д.В., Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 293 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 716 “Про надання 

згоди на безоплатну передачу каналізаційних насосних 

станцій із комунальної власності територіальної громади    

м. Кропивницького у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - відтермінувати. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Рішення відтермінувати 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобіля 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 294 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання комплекту (процесора) 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 295 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 296 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі - підприємцю ХАЙНАЦЬКОМУ М.М. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 297 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

АВТОНОМНІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ЦЕРКВИ 

ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ “СЛОВО ПРОБУДЖЕННЯ”        

(М. КІРОВОГРАД) 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 298 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “СІНЕВО УКРАЇНА” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 299 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 19 березня 2014 року № 1589 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 300 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 11 листопада 2005 року № 324 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 301 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 24 листопада 2016 року № 1956 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 302 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення елемента благоустрою 

на території Дендропарку по вул. Євгена Тельнова, 28 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 303 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження створення Центру надання соціальних 

послуг “Прозорий офіс” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Табалов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 304 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 12 

 засідання виконкому 13 червня 2017 року 

 

 

1. Про затвердження Положення про міську комісію з питань 

евакуації та складу міської комісії з питань евакуації 

13.06.2017 р. 

№ 274   
   

2. Про переведення неповнолітньої дитини № 275 
   

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2011 року № 455 

“Про затвердження Регламенту виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” 

№ 276 

   

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження складу комісії з питань почесних звань та 

нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської ради в 

новій редакції” 

№ 277 

   

5. Про взяття громадян на квартирний облік № 278 
   

6. Про зняття громадян з квартирного обліку № 279 
   

7. Про присвоєння № 6-б квартирі № 6 у будинку по                  

вул. Гоголя, 84/61 у м. Кропивницькому  

№ 280 

   

8. Про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 14 березня           

2017 року № 122 “Про визначення одержувачів бюджетних 

коштів” 

№ 281 

   

9. Про створення комісії по контролю за дотриманням 

законодавства в сфері надання ритуальних послуг 

№ 282 

   

10. Про закріплення територій обслуговування за 

загальноосвітніми та інтернатними навчальними закладами 

міста у 2017 році 

№ 283 

   

11. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження передавального акта та 

перейменування загальноосвітньої школи” 

№ 284 

   

12. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  № 285 
   

13. Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

№ 286 

   

14. Про встановлення опіки над майном дитини № 287 
   

15. Про надання дозволів № 288 
   

16. Про надання статусу № 289 
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17. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про підтримку участі КП “Теплоенергетик” у проекті 

“Програма розвитку муніципальної інфраструктури України” 

№ 290 

   

18. Про встановлення ПАТ НВП “Радій” тарифів на послуги з 

теплопостачання 

 № 291 

   

19. Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3,   4-

9 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

від 09 серпня 2010 року № 709 та рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 23 січня 2013 року 

№ 30 

№ 292 

   

20. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання пільги з орендної плати дочірньому 

підприємству “Кіровоградтепло” товариства з обмеженою 

відповідальністю “Центр науково-технічних інновацій 

Української нафтогазової академії” 

№ 293 

   

21. Про дозвіл на списання автомобіля № 294 
   

22. Про дозвіл на списання комплекту (процесора) № 295 
   

23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК” 

№ 296 

   

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі - підприємцю ХАЙНАЦЬКОМУ М.М. 

№ 297 

   

25. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

АВТОНОМНІЙ РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ЦЕРКВИ ПОВНОГО 

ЄВАНГЕЛІЯ “СЛОВО ПРОБУДЖЕННЯ” (М. КІРОВОГРАД) 

№ 298 

   

26. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “СІНЕВО УКРАЇНА” 

№ 299 

   

27. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 19 березня 2014 року № 1589 

№ 300 

   

28. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 11 листопада 2005 року № 324 

№ 301 

   

29. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 24 листопада 2016 року № 1956 

№ 302 

   

30. Про надання дозволу на розміщення елемента благоустрою на 

території Дендропарку по вул. Євгена Тельнова, 28 

№ 303 

   

31. Про погодження створення Центру надання соціальних 

послуг “Прозорий офіс” 

№ 304 


