
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 6 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 27 березня 2018 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Колесник І.В.   - заступник начальника - завідувач 

           сектора контролю загального 

           відділу 

      

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

  

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

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

Голуб Д.В. - доцент кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

Мосін О.В.  -  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська 

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

 

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

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

Грабенко О.В. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
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Дзюба Н.Є. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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” 

Паливода А.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Горбенко О.А. - головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої 

  політики 

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

Сурнін С.В. - начальник спецбюджетного відділу управління 

  капітального будівництва 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Паламарчук І.О. - головний спеціаліст відділу ведення обліку житла 

Разуменко О.Л. - начальник організаційного відділу   

Мосендз А.А. - т.в.о. начальника служби у справах дітей виконавчого 

  комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із ЗМІ 

Пузакова А.А. - заступник начальника управління економіки - начальник 

  відділу економічного розвитку та регуляторної політики 

  департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

  та інвестицій  
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 12 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Краснокутський Олег Володимирович 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 13 грудня 2006 року № 1601 “Про дозвіл на тимчасову реєстрацію 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

мешканцями Кіровоградського міського соціального гуртожитку” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

2. Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти міста 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 28 березня 2017 року № 176 “Про встановлення КП “ЖЕО № 4” 

КМР” тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

4. Про організацію проведення призову громадян України м. Кропивницького 

на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату” 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

6. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення              

гр. Волчкова П.М. 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 26 червня 2017 року № 306 “Про спостережну комісію” 
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 Кухаренко Віктор Іванович 

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                            

29 липня 2014 року № 3271 “Про надання згоди на безкоштовне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда житлового 

фонду ДП ДАК “Хліб України” 

9. Про присвоєння номера 5-а частині квартири № 5 у будинку по                  

вул. Чигиринській, 32/2 в м. Кропивницькому 

10. Про зняття з балансу приватизованого житла 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ГО “БЕЙСБОЛЬНИЙ КЛУБ “БІОТЕХКОМАНДА” 

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній           

особі-підприємцю ГАВІЙ Т.О. 

13. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ” 

14. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від                     

09 липня 2013 року № 1520, 1521 

15. Про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній 

особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. 

  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

16. Про взяття громадян на квартирний облік 

17. Про зняття громадян з обліку 

18. Про взяття громадян на квартирний облік 

19. Про надання неупорядкованої квартири 

20. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації 

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Кухаренко Віктор Іванович 

1. Про закінчення опалювального сезону 2017/2018 року 

  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

2. Про віднесення будинку до числа службових жилих приміщень 

  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

3. Про реєстрацію народження дітей, яких батьки відмовились забрати з 

пологового будинку 
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 Шишко Олександр Миколайович 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 

2017 року № 982 “Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки” 

 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 1. Голуб Д.В 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про погодження проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                                

м. Кропивницького” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Краснокутський Олег Володимирович 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 13 грудня 2006 року № 1601 “Про дозвіл на тимчасову реєстрацію 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

мешканцями Кіровоградського міського соціального гуртожитку” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

2. Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти міста 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 28 березня 2017 року № 176 “Про встановлення КП “ЖЕО № 4” 

КМР” тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

4. Про організацію проведення призову громадян України м. Кропивницького 

на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату” 
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 Смаглюк Марина Олександрівна 

6. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення              

гр. Волчкова П.М. 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 26 червня 2017 року № 306 “Про спостережну комісію” 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                            

29 липня 2014 року № 3271 “Про надання згоди на безкоштовне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда житлового 

фонду ДП ДАК “Хліб України” 

9. Про присвоєння номера 5-а частині квартири № 5 у будинку по                  

вул. Чигиринській, 32/2 в м. Кропивницькому 

10. Про зняття з балансу приватизованого житла 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ГО “БЕЙСБОЛЬНИЙ КЛУБ “БІОТЕХКОМАНДА” 

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній           

особі-підприємцю ГАВІЙ Т.О. 

13. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ” 

14. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від                     

09 липня 2013 року № 1520, 1521 

15. Про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній 

особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. 

  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

16. Про взяття громадян на квартирний облік 

17. Про зняття громадян з обліку 

18. Про взяття громадян на квартирний облік 

19. Про надання неупорядкованої квартири 

20. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

21. Про закінчення опалювального сезону 2017/2018 року 

22. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького” 

  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

23. Про віднесення будинку до числа службових жилих приміщень 

  



7 

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

24. Про реєстрацію народження дітей, яких батьки відмовились забрати з 

пологового будинку 

  

 Шишко Олександр Миколайович 

25. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня      

2017 року № 982 “Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки” 
  

 Різне 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 12 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

14.03.2018 р. 

№ 141 

Про негайне відібрання дітей 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 13 грудня 2006 року          

№ 1601 “Про дозвіл на тимчасову реєстрацію дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

мешканцями Кіровоградського міського соціального 

гуртожитку” 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 142 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти міста 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - є час роз'яснити все мешканцям.  

Костенко Л.Д. - так, вживаються заходи, заяви 

приймаються. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 143 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 28 березня 2017 року         

№ 176 “Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій” 

Доповідала: Пузакова А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 144 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію проведення призову громадян України       

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

травні 2018 року 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - ми не виконали плани призову, чому? 

Лєвашов В.В. - ухилення молоді. 

Райкович А.П. - є заходи, щоб це мінімізувати? 

Лєвашов В.В. - так. 

Райкович А.П. - посилити роботу в даному напрямку. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 145 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 146 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Волчкова П.М. 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Смаглюк М.О. - доказів немає. 

Голуб Д.В. - підпис є.  

Смаглюк М.О. - правопорушник відмовився від усього. 

Райкович А.П. - відтермінуємо, щоб детально опрацювати. 

Смаглюк М.О. - прийняти про незадоволення. Він 

притягнений адмінкомісією. 

Райкович А.П. - пропоную відмовити. 

Кришко О.В. - внести зміни до проекту рішення. 
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 Мосін О.В. - пропоную внести зміни, відмовити у 

задоволені. 

Райкович А.П. - пропоную відмовити. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 147 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 червня 2017 року № 306 

“Про спостережну комісію” 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 148 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3271 

“Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади                      

м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - яка доцільність, що ми беремо їх на баланс 

територіальної громади міста? 

Кухаренко В.І. - є рішення суду. 

Смаглюк М.О. - рішення суду з 2014 року. Змінився 

арбітражний суддя. Касація подана. Рішення суду вступило 

в силу. 

Райкович А.П. - робота з мешканцями була проведена? 

Кухаренко В.І. - будемо пропонувати після взяття на баланс, 

знятися з балансу. 

Бегун А.П. - у 2014 році було ще 2 будинки.  

Кухаренко В.І. - не ввійшли в рішення суду. 

Мосін О.В. - по просп.Університетський, 21 пропонували 

конкурс, а їм можна управляючу компанію запропонувати? 

Смаглюк М.О. - є рішення суду, яке вимагає прийняти в 

комунальну власність. Необхідно приймати. Депутати 

будуть розглядати. 

Райкович А.П. - пропоную відтермінувати для 

опрацювання. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Рішення відтермінувати. 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 5-а частині квартири № 5 у будинку 

по вул. Чигиринській, 32/2 в м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 149 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 150 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про закінчення опалювального сезону 2017/2018 року 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - договір укладено з “Нафтогаз” до 31 березня 

2018 року з теплопостачальними підприємствами. 

Сосонський О.М. - в пункт 1 вставити слово “показника”. 

Мосін О.В. - різниці немає. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 151 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                    

м. Кропивницького” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 152 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ГО “БЕЙСБОЛЬНИЙ КЛУБ “БІОТЕХКОМАНДА” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

На паркані реклама. 

Кришко О.В. - можливо є підстави зменшити плату? 

Мездрін В.М. - потрібна їх заява. Вони знають про суму. 

Вони погодились. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 153 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ГАВІЙ Т.О. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 154 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 155 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 09 липня 2013 року № 1520, 1521 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 156 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами фізичній особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - планувалися білборди? 

Мездрін В.М. - так. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 157 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 158 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 159 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 160 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання неупорядкованої квартири 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 161 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 162 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 163 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дітей, яких батьки відмовились 

забрати з пологового будинку 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 164 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 

“Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки” 

Доповідав: Шишко О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 165 (додається) 
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 Протокольне доручення:  

  

 Мосіну О.В., Шишку О.М., Храпаку О.В. 

 Опрацювати питання щодо транспортного патруля, надати вичерпну 

інформацію. 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 6 

 засідання виконкому 27 березня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про негайне відібрання дітей 14.03.2018 р. 

№ 141 

   

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 13 грудня 2006 року № 1601 

“Про дозвіл на тимчасову реєстрацію дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які є мешканцями 

Кіровоградського міського соціального гуртожитку” 

27.03.2018 р. 

№ 142 

   

3. Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти міста 

№ 143 

   

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 28 березня 2017 року № 176 

“Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” 

№ 144 

   

5. Про організацію проведення призову громадян України           

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

травні 2018 року 

№ 145 

   

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

№ 146 

   

7. Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Волчкова П.М. 

№ 147 

   

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 червня 2017 року № 306 

“Про спостережну комісію” 

№ 148  

   

9. Про присвоєння номера 5-а частині квартири № 5 у будинку по 

вул. Чигиринській, 32/2 в м. Кропивницькому 

№ 149 

   

10. Про зняття з балансу приватизованого житла № 150 

   

11. Про закінчення опалювального сезону 2017/2018 року № 151 
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12. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                        

м. Кропивницького” 

№ 152 

   

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ГО “БЕЙСБОЛЬНИЙ КЛУБ “БІОТЕХКОМАНДА” 

№ 153 

   

14. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ГАВІЙ Т.О. 

№ 154 

   

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ” 

№ 155 

   

16. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 09 липня 2013 року № 1520, 1521 

№ 156 

   

17. Про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами фізичній особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. 

№ 157 

   

18. Про взяття громадян на квартирний облік № 158 

   

19. Про зняття громадян з обліку № 159 

   

20. Про взяття громадян на квартирний облік № 160 

   

21. Про надання неупорядкованої квартири № 161 

   

22. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації № 162 

   

23. Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень 

№ 163 

   

24. Про реєстрацію народження дітей, яких батьки відмовились 

забрати з пологового будинку 

№ 164 

   

25. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 

“Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки” 

№ 165 

 

 



 
 

 

 


