
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 10 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький     від 22 травня 2018 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” 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Дзюба Н.Є. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

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

ради 

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

наукової роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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

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

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління  

ГО “Українська правозахисна агенція” 
 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Бабаєва О.В. - начальник відділу інформаційно-комп’ютерного  

  забезпечення 

Атрощенко А.П. - т.в.о. начальника 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 управління соціальної підтримки 

  населення 

Горбовський С.В. - начальник управління торгівлі та побутового 

  обслуговування населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Ксеніч В.М. - начальник управління капітального будівництва 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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

  комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Шишко О.М. - начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Сабрам К.А. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Челядінов В.І. - головний інженер КП “Теплоенергетик” 

Мартовицька Т.А. - заступник директора ТОВ “Екостайл” 

Трушевич Г. - помічник Народного депутата України К.Яриніча 

Жабчік Л.Г. - голова громадської організації “Жіноча громада” 

Лисенко Р.А. - голова громадської організації “Перспективний” 
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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 

 

 Вергун Олександр Сергійович  

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

звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами” 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

2. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про погодження місць під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності на території міста Кропивницького” 

3. Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович  

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

створення комунального закладу “Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання Міської ради міста Кропивницького” 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

5. Про присвоєння номера 2 квартирі без номера у будинку по                         

вул. Тараса Карпи, 62/2 в м. Кропивницькому 
  

 Назарець Анна Федорівна 

6. Про встановлення інформаційної дошки  
  

 Колюка Олег Сергійович 

7. Про надання пільги з орендної плати за користування приміщенням по        

вул. Дворцовій, 22-а 
  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

8. Про надання дозволів 

9. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на відчуження 

житла 

 



4 

 Вовк Юлія Миколаївна 

10. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

11. Про надання грошової допомоги з нагоди 85-річчя заснування УТОГ та      

90-річчя заснування Кіровоградської обласної організації УТОГ  

12. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО для 

вирішення соціально-побутових питань 

13. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих), 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

14. Про взяття громадян на квартирний облік 

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

належить до комунальної власності територіальної громади                             

м. Кропивницького 

16. Про зняття Кондакова В.Л. з квартирного обліку 

17. Про віднесення будинку до числа службових жилих приміщень 

18. Про взяття громадян на квартирний облік 

19. Про зняття громадян з обліку 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 20 червня 2012 року № 515 “Про створення художньої ради              

м. Кіровограда при управлінні містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради” 

21. Про переведення нежилого приміщення по вул. Пашутінській, 57 у                

м. Кропивницькому до категорії жилих 

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній          

особі-підприємцю ФЕДОРОВІЙ М.С. 

23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “БІЗНЕС АЛЬФА ГРУП” 

24. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “АГРО-ДІМ” 

  

 Різне 
 

Мосін О.В. Які будуть доповнення?   
 

 1. Ксеніч В.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про визначення 

замовника по будівництву об'єкта “Реконструкція діючої котельні і теплових 

мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт. Новому, м. Кропивницького” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 
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 2. Кухаренко В.І. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про затвердження        

КП “Теплоенергетик” норми споживання теплової енергії для населення” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Вергун Олександр Сергійович  

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

звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами” 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

2. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про погодження місць під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності на території міста Кропивницького” 

3. Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович  

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

створення комунального закладу “Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання Міської ради міста Кропивницького” 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

5. Про присвоєння номера 2 квартирі без номера у будинку по                         

вул. Тараса Карпи, 62/2 в м. Кропивницькому 
  

 Назарець Анна Федорівна 

6. Про встановлення інформаційної дошки  
  

 Колюка Олег Сергійович 

7. Про надання пільги з орендної плати за користування приміщенням по        

вул. Дворцовій, 22-а 
  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

8. Про надання дозволів 

9. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на відчуження 

житла 
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 Вовк Юлія Миколаївна 

10. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

11. Про надання грошової допомоги з нагоди 85-річчя заснування УТОГ та      

90-річчя заснування Кіровоградської обласної організації УТОГ  

12. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО для 

вирішення соціально-побутових питань 

13. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих), 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

14. Про взяття громадян на квартирний облік 

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

належить до комунальної власності територіальної громади                             

м. Кропивницького 

16. Про зняття Кондакова В.Л. з квартирного обліку 

17. Про віднесення будинку до числа службових жилих приміщень 

18. Про взяття громадян на квартирний облік 

19. Про зняття громадян з обліку 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 20 червня 2012 року № 515 “Про створення художньої ради              

м. Кіровограда при управлінні містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради” 

21. Про переведення нежилого приміщення по вул. Пашутінській, 57 у                

м. Кропивницькому до категорії жилих 

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній          

особі-підприємцю ФЕДОРОВІЙ М.С. 

23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “БІЗНЕС АЛЬФА ГРУП” 

24. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “АГРО-ДІМ” 

  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

25. Про визначення замовника по будівництву об'єкта “Реконструкція діючої 

котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт. Новому,       

м. Кропивницького” 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

26. Про затвердження КП “Теплоенергетик” норми споживання теплової енергії 

для населення 

  

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому з доповненням “за” - 15 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

11.05.2018 р. 

№ 241 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року      

№ 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів 

загального користування м. Кіровограда” 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю І та     

ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами” 

Доповідав: Вергун О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 242 (додається) 

 

Зайшла Онул Л.А. 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229 

“Про погодження місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Паливода А.А. - пропонується зняти 2 об'єкти.  

Білецький І.О. 

Результати 

голосування: 

“за основу” - 16 “проти” - “утримались” -  

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - виключити 2 об'єкти 

Результати 

голосування: 

“за ” - 16 “проти” - “утримались” -  

Результати 

голосування: 

“за в цілому ” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 243 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - зростання тарифу - до 30 відсотків, що є 

суттєвим. Чинники так суттєво не зросли. Нам роздали 

новий інвестиційний план. Ми повертаємось до роздільного 

збору, що встановлює закон. Але нам показують дурницю. 

Ви збираєтесь сортувати сміття у 4 контейнери? Ви за рік 

нічого не виконали. Ви заклали тариф, вищий ніж у 

Кривому Розі. Як бути з тарифом на захоронення? 

Паливода А.А. - підприємство у тариф зарплату не 

враховувало, паливо врахувало. 

Голуб Д.В. - треба казати населенню щодо збільшення 

квартплати. 

Дануца О.А. - ви заклали тариф на захоронення? 

Мартовицька Т.А. - ні. 

Касьяненко А.І. - які плани на оновлення контейнерів? 

Мартовицька Т.А. - кошти ми заклали. 

Мосін О.В. - повинна бути схема санітарної очистки міста. 

Хочемо, щоб підприємство долучилось до цієї роботи. 

Якщо ми не приймемо тариф, ми повинні передбачити 

компенсацію. 

Дануца О.А. - скільки контейнерів та майданчиків по місту? 

Мартовицька Т.А. - 1600 контейнерів та 200 майданчиків. 

Онул Л.А. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 244 (додається) 

 

Вийшов Кришко О.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення комунального закладу 

“Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 245 (додається) 
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Грабенко О.В. вийшов. 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 2 квартирі без номера у будинку по                         

вул. Тараса Карпи, 62/2 в м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 246 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження КП “Теплоенергетик” норми споживання 

теплової енергії для населення 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 247 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення інформаційної дошки  

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 248 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” -  “утримались” - 1   

Вирішили: Прийняти рішення № 249 (додається) 

 

Грабенко О.В. зайшов.  

Табалов А.О. вийшов. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 250 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони 

на відчуження житла 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 251 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Артеменко Н.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 252 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди 85-річчя 

заснування УТОГ та 90-річчя заснування Кіровоградської 

обласної організації УТОГ 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 253 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих (померлих), військовополонених та зниклих 

безвісти учасників АТО 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 254 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам 

сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих 

безвісти учасників АТО для вирішення соціально-побутових 

питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 255 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” -  “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 256 (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” - 14 “проти” -  “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 257 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття Кондакова В.Л. з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” -  “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 258 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” -  “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 259 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” -  “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 260 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” -  “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 261 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 20 червня 2012 року № 515 

“Про створення художньої ради м. Кіровограда при 

управлінні містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Включити Дануцу О.А. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 262 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                            

вул. Пашутінській, 57 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 263 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ФЕДОРОВІЙ М.С. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - 1 “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 264 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “БІЗНЕС АЛЬФА ГРУП” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” -  “утримались” - 1   

Вирішили: Прийняти рішення № 265 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “АГРО-ДІМ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” -  “утримались” - 1   

Вирішили: Прийняти рішення № 266 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення замовника по будівництву об'єкта 

“Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по 

вул. Металургів, 7-а в смт. Новому, м. Кропивницького” 

Доповідав: Ксеніч В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” -  “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 267 (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 № 10 

 засідання виконкому 22 травня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року          

№ 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів 

загального користування м. Кіровограда” 

11.05.2018 р. 

№ 241 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю І та        

ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами” 

22.05.2018 р. 

№ 242 

   

3. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229 

“Про погодження місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького” 

№ 243 

   

4. Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів 

№ 244 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення комунального закладу 

“Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького” 

№ 245 

   

6. Про присвоєння номера 2 квартирі без номера у будинку по                         

вул. Тараса Карпи, 62/2 в м. Кропивницькому 

№ 246 

   

7. Про затвердження КП “Теплоенергетик” норми споживання 

теплової енергії для населення 

№ 247 

   

8. Про встановлення інформаційної дошки  № 248 
   

9. Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а 

№ 249 

   

10. Про надання дозволів № 250 
   

11. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на 

відчуження житла 

№ 251 

   

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                         

м. Кропивницького 

№ 252 
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13. Про надання грошової допомоги з нагоди 85-річчя заснування 

УТОГ та 90-річчя заснування Кіровоградської обласної 

організації УТОГ 

№ 253 

   

14. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти 

учасників АТО 

№ 254 

   

15. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти 

учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань 

№ 255 

   

16. Про взяття громадян на квартирний облік № 256 
   

17. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 257 

   

18. Про зняття Кондакова В.Л. з квартирного обліку № 258 
   

19. Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень 

№ 259 

   

20. Про взяття громадян на квартирний облік № 260 
   

21. Про зняття громадян з обліку № 261 
   

22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 20 червня 2012 року № 515 

“Про створення художньої ради м. Кіровограда при управлінні 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради” 

№ 262 

   

23. Про переведення нежилого приміщення по вул. Пашутінській, 

57 у м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 263 

   

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ФЕДОРОВІЙ М.С. 

№ 264 

   

25. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “БІЗНЕС АЛЬФА ГРУП” 

№ 265 

   

26. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами    

ТОВ “АГРО-ДІМ” 

№ 266 

   

27. Про визначення замовника по будівництву об'єкта 

“Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по 

вул. Металургів, 7-а в смт. Новому, м. Кропивницького” 

№ 267 

 
 


