
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 23 

засідання Виконавчого комітету міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

 м. Кропивницький      від 12 грудня 2017 року 

 

Голова засідання:  Мосін О.В.    - заступник міського голови з питань 

            діяльності виконавчих органів 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” 

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” 

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 

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: 

 

 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 

Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Максімов С.М. - директор СТОВ “Агрофірма Вікторія” 

 

Депутати Міської ради міста Кропивницького 

Деркаченко Ю.О., Яремчук В.С., Волков І.В. 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

Вергун О.С. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Владов Р.П. -  начальник управління  земельних відносин  та  

   охорони навколишнього природного середовища 

Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки 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 

 Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи територіальної 

  оборони 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату міської ради  

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Тимоховська Т.М. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Шкода О.К. - заступник начальника управління адміністративних 

  послуг 

Шишко О.М. - завідувач сектора з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ 
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Яриніч К.В. - Народний депутат України 

Трушевич Г.Б. - помічник Народного депутата України Яриніча К.В. 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Кравченко С.Л. - головний бухгалтер КЕВ м. Кропивницького 

 

Від Кіровоградської місцевої прокуратури: 

 

Залюбовська А.І. – прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури 

 

Виступ Яриніча К.В. щодо теплопостачання будинків через відключення газу. 

  

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 15 "проти" - "утримались" - 

 

Мосін О.В. 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 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

1. Про організацію проведення приписки громадян України, 2001 року 

народження, до призовних дільниць у січні-березні 2018 року 

  

 Владов Родіон Петрович 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки” 

  

 Брюм Олена Миколаївна 

3. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

4. Про втрату статусу 

5. Про втрату статусу 

6. Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

7. Про встановлення опіки над майном дитини 

8. Про призначення уповноваженої особи 

9. Про надання дозволів 
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 Мездрін Вадим Миколайович 

10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам'яток 

культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки” 

11. Про затвердження детальних планів територій в районі вулиць Генерала 

Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та СТ “Аграрник” у  

місті Кропивницькому 

12. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

розроблення детальних планів територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м.Кропивницькому” 

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ПАТ “ТАСКОМБАНК” 

14. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю СМИКУ В.В. 

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ЗОЛОТИЙ ГРАМОФОН” 

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній        

особі-підприємцю КАРПЕНКО М.О. 

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній      

особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. 
  

 Шкода Ольга Костянтинівна 

18. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про затвердження Переліку  

адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кропивницького” 

19. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 07 квітня 2015 року № 193 “Про затвердження 

інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що 

надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда”  
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

20. Про зняття громадян з квартирного обліку 

21. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                         

м. Кропивницького 

22. Про взяття громадян на квартирний облік  

23. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  

24. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

25. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 25 липня 2017 року № 352 “Про розподіл квартири” 

26. Про віднесення квартир до числа службових 

27. Про затвердження рішення про надання квартир  
  

 Різне 
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ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на         

Чорнобильській АЕС 

2. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

4. Про надання грошової допомоги ветеранам війни-визволителям міста 

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Назарець Анна Федорівна 

6. Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму Кіровоградської 

міської ради на 2017 рік 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

7. Про затвердження квартирно-експлуатаційному відділу м.Кропивницького 

розміру плати за проживання в гуртожитку 

8. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

9. Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію оновлення 

громадського простору площі Героїв Майдану з меморіалізацією подій 

Революції Гідності, встановлення пам'ятного знака/композиції на честь 

Героїв Майдану в місті Кропивницькому 

 

 

Мосін О.В. Які будуть доповнення?   
 

 

 1. Кухаренко В.І. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про затвердження 

списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку холодної води в 

квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення 

міста Кропивницького” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 
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 2. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про перерозподіл 

видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства 

міської ради на 2017 рік” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

2. Пількін В.А. 

 1. Зняти з розгляду проект рішення виконкому “Про віднесення квартир 

до числа службових”. 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 2. Зняти з розгляду проект рішення виконкому “Про затвердження 

рішення про надання квартир” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

1. Про організацію проведення приписки громадян України, 2001 року 

народження, до призовних дільниць у січні-березні 2018 року 

  

 Владов Родіон Петрович 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки” 

  

 Брюм Олена Миколаївна 

3. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

4. Про втрату статусу 

5. Про втрату статусу 

6. Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

7. Про встановлення опіки над майном дитини 

8. Про призначення уповноваженої особи 

9. Про надання дозволів 
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 Мездрін Вадим Миколайович 

10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам'яток 

культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки” 

11. Про затвердження детальних планів територій в районі вулиць Генерала 

Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та СТ “Аграрник” у  

місті Кропивницькому 

12. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

розроблення детальних планів територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м.Кропивницькому” 

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ПАТ “ТАСКОМБАНК” 

14. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю СМИКУ В.В. 

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ЗОЛОТИЙ ГРАМОФОН” 

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній        

особі-підприємцю КАРПЕНКО М.О. 

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній      

особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. 

  

 Шкода Ольга Костянтинівна 

18. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про затвердження Переліку  

адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кропивницького” 

19. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 07 квітня 2015 року № 193 “Про затвердження 

інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що 

надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

20. Про зняття громадян з квартирного обліку 

21. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                         

м. Кропивницького 

22. Про взяття громадян на квартирний облік  

23. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  

24. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

25. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 25 липня 2017 року № 352 “Про розподіл квартири” 
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 Вовк Юлія Миколаївна 

26. Про надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на         

Чорнобильській АЕС 

27. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції 

28. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

29. Про надання грошової допомоги ветеранам війни-визволителям міста 

30. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Назарець Анна Федорівна 

31. Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму Кіровоградської 

міської ради на 2017 рік 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

32. Про затвердження квартирно-експлуатаційному відділу м.Кропивницького 

розміру плати за проживання в гуртожитку 

33. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

34. Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію оновлення 

громадського простору площі Героїв Майдану з меморіалізацією подій 

Революції Гідності, встановлення пам'ятного знака/композиції на честь 

Героїв Майдану в місті Кропивницькому 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

35. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених 

пільгових верств населення міста Кропивницького 

36. Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-

комунального господарства міської ради на 2017 рік 
  

 Різне 

 

 

Мосін О.В. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому з 

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому з доповненнями “за” - 15 
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Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

28.11.2017 р. 

№ 564 

Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

інвалідів 

  

29.11.2017 р. 

№ 565 

Про негайне відібрання дітей 

  

08.12.2017 р. 

№ 566 

Про створення комісії з питань безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади   

м. Кропивницького 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію проведення приписки громадян України, 

2001 року народження, до призовних дільниць у              

січні-березні 2018 року 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 567 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на            

2018-2020 роки” 

Доповідав: Владов  Р.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 568 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 569 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 570 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 571 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 572 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 573 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 574 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 575 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми 

паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини 

міста Кропивницького на 2018-2020 роки” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 576 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження детальних планів територій в районі 

вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком 

Курінним та СТ “Аграрник” у  місті Кропивницькому 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 577 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про розроблення детальних планів 

територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького 

та Курінного у м.Кропивницькому” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 578 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ПАТ “ТАСКОМБАНК” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - чому відсутня плата? 

Мосін О.В. - приватна власність. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 579 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю СМИКУ В.В. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 580 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ЗОЛОТИЙ ГРАМОФОН” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - 1 рік, інші - на 5 років 

Фросіняк Р.В. - на 1 рік 

Бегун А.П. - який термін? 

Голуб Д.В. - є в центральній частині. На 1 рік. 

Білецький І.О., Грабенко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 581 з доопрацюванням (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КАРПЕНКО М.О. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П., Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2  

Вирішили: Прийняти рішення № 582 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1  

Вирішили: Прийняти рішення № 583 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію 

оновлення громадського простору площі Героїв Майдану з 

меморіалізацією подій Революції Гідності, встановлення 

пам'ятного знака/композиції на честь Героїв Майдану в 

місті Кропивницькому 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. - дуже стислі терміни. 

Грабенко О.В. - терміни були нормальними. Конкурс 

проходив у 2 етапи. Після закінчення виставили у фойє.  

Табалов А.О. - підхід у нас дещо примітивний. У других 

містах є комплексна реконструкція. Це повинен бути єдиний 

архітектурний ансамбль. Треба більш глобальний підхід. 

Грабенко О.В. - після затвердження ескізних пропозицій ми 

ув'яжемо зі всією площею. 

Дануца О.А. - я підтримую Табалова А.О.  

Онул Л.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 584 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 02 березня 2015 року        

№ 109 “Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кропивницького” 

Доповідала: Шкода О.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 585 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2015 року № 193 

“Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кіровограда” 

Доповідала: Шкода О.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 586 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 587 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян 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 № 588 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 589 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 590 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 591 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 25 липня 2017 року № 352 

“Про розподіл квартири” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 592 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на         

Чорнобильській АЕС 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 593 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників антитерористичної операції 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 594 (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 № 595 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги ветеранам війни-

визволителям міста 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 596 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 597 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради на 2017 рік 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 598 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження квартирно-експлуатаційному відділу 

м.Кропивницького розміру плати за проживання в 

гуртожитку 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Сосонський О.М. 

Бегун А.П. - яка вартість зараз? 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 599 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 

рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 

житлово-комунальних послуг 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Артеменко Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 600 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових 

будинках малозабезпечених пільгових верств населення 

міста Кропивницького 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 601 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків по Головному управлінню 

житлово-комунального господарства міської ради на       

2017 рік 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 602 (додається) 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради    О. Мосін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 23 

 засідання виконкому 12 грудня 2017 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

інвалідів 

28.11.2017 р. 

№ 564 
   

2. Про негайне відібрання дітей 29.11.2017 р. 

№ 565 
   

3. Про створення комісії з питань безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади   

м. Кропивницького 

08.12.2017 р. 

№ 566 

   

4. Про організацію проведення приписки громадян України, 

2001 року народження, до призовних дільниць у              

січні-березні 2018 року 

12.12.2017 р. 

№ 567 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на              

2018-2020 роки” 

№ 568 

   

6. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

№ 569 

   

7. Про втрату статусу № 570 
   

8. Про втрату статусу № 571 
   

9. Про припинення опіки над малолітньою дитиною № 572 
   

10. Про встановлення опіки над майном дитини № 573 
   

11. Про призначення уповноваженої особи № 574 
   

12. Про надання дозволів № 575 
   

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми паспортизації 

нерухомих пам'яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки” 

№ 576 

   

14. Про затвердження детальних планів територій в районі 

вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком 

Курінним та СТ “Аграрник” у  місті Кропивницькому 

№ 577 
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15. Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про розроблення детальних планів 

територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та 

Курінного у м.Кропивницькому” 

№ 578 

   

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ПАТ “ТАСКОМБАНК” 

№ 579 

   

17. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю СМИКУ В.В. 

№ 580 

   

18. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ЗОЛОТИЙ ГРАМОФОН” 

№ 581 

   

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КАРПЕНКО М.О. 

№ 582 

   

20. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. 

№ 583 

   

21. Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію 

оновлення громадського простору площі Героїв Майдану з 

меморіалізацією подій Революції Гідності, встановлення 

пам'ятного знака/композиції на честь Героїв Майдану в місті 

Кропивницькому 

№ 584  

   

22. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 02 березня 2015 року           

№ 109 “Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаватимуться в Центрі надання адміністративних 

послуг м. Кропивницького” 

№ 585 

   

23. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2015 року № 193 

“Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кіровограда” 

№ 586 

   

24. Про зняття громадян з квартирного обліку № 587 
   

25. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 588 

   

26. Про взяття громадян на квартирний облік  № 589 
   

27. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  № 590 
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28. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку № 591 
   

29. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 25 липня 2017 року № 352 

“Про розподіл квартири” 

№ 592 

   

30. Про надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на         

Чорнобильській АЕС 

№ 593 

   

31. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників антитерористичної операції 

№ 594 

   

32. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                       

м. Кропивницького 

№ 595 

   

33. Про надання грошової допомоги ветеранам війни-

визволителям міста 

№ 596 

   

34. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 597 

   

35. Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради на 2017 рік 

№ 598 

   

36. Про затвердження квартирно-експлуатаційному відділу 

м.Кропивницького розміру плати за проживання в 

гуртожитку 

№ 599 

   

37. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-

комунальних послуг 

№ 600 

   

38. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових 

будинках малозабезпечених пільгових верств населення міста 

Кропивницького 

№ 601 

   

39. Про перерозподіл видатків по Головному управлінню 

житлово-комунального господарства міської ради на 2017 рік 

№ 602  

 

 

 

 

 

 

 


