
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 15 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 14 серпня 2018 року 

 

Голова засідання:  Табалов А.О.        - секретар міської 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” 

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

виконавчих органів ради 

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 

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

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

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

правозахисна агенція” 

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

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

   

 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

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

Орлов А.О. - заступник начальника управління соціальної підтримки 

  населення 

Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мартинова І.В. - заступник начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Шишко О.М. - начальник відділу 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 - начальник відділу 

  економічного розвитку та регуляторної політики 

  управління економіки департаменту з питань 

  економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Шустер Є.М. - радник міського голови 
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Табалов А.О. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 12 "проти" - "утримались" - 

 

Табалов А.О. 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 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Брюм Олена Миколаївна 

1. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

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

присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кропивницького” 

3. Про нагородження з нагоди 27-ої річниці незалежності України 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

4. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 615 “Про організацію 

харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на      

2018 рік” 

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

затвердження передавального акта та перейменування загальноосвітньої 

школи” 

  

 Назарець Анна Федорівна 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                             

27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження Програми розвитку культури 

і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

7. Про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного 

виховання м. Кропивницького 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

8. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту “Хлібозавод” по вул. Великій Пермській 

за напрямком до центру міста Кропивницького 
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9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО та затвердження його Статуту” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

10. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

11 серпня 2015 року № 1764 

11. Про переведення жилої квартири № 69 по вул. Арсенія Тарковського, 60  у 

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

12. Про надання грошової допомоги громадянам міста з нагоди 100-річного 

ювілею 

13. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

14. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня глухих  

15. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня людей 

похилого віку  

16. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

17. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

18. Про надання дозволів 

19. Про надання статусу  

20. Про надання статусу  

21. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в комунальному 

закладі “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового 

типу” 

22. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

23. Про встановлення опіки над майном дітей  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

24. Про взяття громадян на квартирний облік 

25. Про виключення квартири із числа службових 

26. Про затвердження рішення про надання квартир 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

27. Про встановлення режиму роботи закладів ресторанного господарства  

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                  

15 лютого 2018 року № 1422 “Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки”  
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29. Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних 

послуг, що надаються КП “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування” 

  

 Різне 

 
 

Табалов А.О. Які будуть доповнення?   

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання дозволів” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Брюм Олена Миколаївна 

1. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

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

присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кропивницького” 

3. Про нагородження з нагоди 27-ої річниці незалежності України 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

4. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 615 “Про організацію 

харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на      

2018 рік” 

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

затвердження передавального акта та перейменування загальноосвітньої 

школи” 

  

 Назарець Анна Федорівна 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                             

27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження Програми розвитку культури 

і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

7. Про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного 

виховання м. Кропивницького 
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 Кухаренко Віктор Іванович 

8. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту “Хлібозавод” по вул. Великій Пермській 

за напрямком до центру міста Кропивницького 

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

створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО та затвердження його Статуту” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

10. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

11 серпня 2015 року № 1764 

11. Про переведення жилої квартири № 69 по вул. Арсенія Тарковського, 60  у 

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

12. Про надання грошової допомоги громадянам міста з нагоди 100-річного 

ювілею 

13. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

14. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня глухих  

15. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня людей 

похилого віку  

16. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

17. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

18. Про надання дозволів 

19. Про надання статусу  

20. Про надання статусу  

21. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в комунальному 

закладі “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового 

типу” 

22. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

23. Про встановлення опіки над майном дітей  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

24. Про взяття громадян на квартирний облік 

25. Про виключення квартири із числа службових 

26. Про затвердження рішення про надання квартир 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

27. Про встановлення режиму роботи закладів ресторанного господарства  
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28. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                  

15 лютого 2018 року № 1422 “Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки”  

29. Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних 

послуг, що надаються КП “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

30. Про надання дозволів 

  

 Різне 

 

 

Табалов А.О. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому з 

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Табалов А.О. в цілому з доповненням “за” - 12 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

08.08.2018 р. 

№ 379 

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 зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 380 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Кропивницького” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 381 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди 27-ої річниці незалежності 

України 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 382 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року 

№ 615 “Про організацію харчування учнів та вихованців 

закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 383 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження передавального акта та 

перейменування загальноосвітньої школи” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 384 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 

“Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 385 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах 

естетичного виховання м. Кропивницького 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 386 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс 

влаштованої зупинки громадського транспорту 

“Хлібозавод” по вул. Великій Пермській за напрямком до 

центру міста Кропивницького 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 387 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА “СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО та затвердження його 

Статуту” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 388 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 11 серпня 2015 року № 1764 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 389 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 69 по                          

вул. Арсенія Тарковського, 60 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 390 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги громадянам міста з нагоди 

100-річного ювілею 

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 391 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 392 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного 

дня глухих  

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 393 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного 

дня людей похилого віку  

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 394 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста 

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 395 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста 

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 396 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 397 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 398 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 399 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну перебування малолітньої дитини 

в комунальному закладі “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 400 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 401 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 402 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 403 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 404 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 405 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення про надання квартир 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 406 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення режиму роботи закладів ресторанного 

господарства  

Доповідала: Пузакова А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 407 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 

“Про затвердження Програми зайнятості населення            

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”  

Доповідала: Пузакова А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 408 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний 

перелік ритуальних послуг, що надаються КП “Ритуальна 

служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування” 

Доповідала: Пузакова А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 409 (додається) 

 

 

 

Секретар міської ради       А. Табалов 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 15 

 засідання виконкому 14 серпня 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” 

08.08.2018 р. 

№ 379 

   

2. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

14.08.2018 р. 

№ 380 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про присвоєння звання “Почесний 

громадянин міста Кропивницького” 

№ 381 

   

4. Про нагородження з нагоди 27-ої річниці незалежності 

України 

№ 382 

   

5. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 615 

“Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 

освіти м. Кропивницького на 2018 рік” 

№ 383 

   

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження передавального акта та 

перейменування загальноосвітньої школи” 

№ 384 

   

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 

“Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

№ 385 

   

8. Про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах 

естетичного виховання м. Кропивницького 

№ 386 

   

9. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс 

влаштованої зупинки громадського транспорту “Хлібозавод” 

по вул. Великій Пермській за напрямком до центру міста 

Кропивницького 

№ 387 
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10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА “СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО та затвердження його Статуту” 

№ 388  

   

11. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 11 серпня 2015 року № 1764 

№ 389  

   

12. Про переведення жилої квартири № 69 по                               

вул. Арсенія Тарковського, 60 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих  

№ 390 

   

13. Про надання грошової допомоги громадянам міста з нагоди 

100-річного ювілею 

№ 391 

   

14. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 392 

   

15. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

глухих  

№ 393 

   

16. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

людей похилого віку  

№ 394 

   

17. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста 

№ 395 

   

18. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста 

№ 396 

   

19. Про надання дозволів № 397 

   

20. Про надання статусу № 398 

   

21. Про надання статусу  № 399 

   

22. Про продовження терміну перебування малолітньої дитини в 

комунальному закладі “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

№ 400 

   

23. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

№ 401 
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24. Про встановлення опіки над майном дітей  № 402 

   

25. Про надання дозволів № 403 

   

26. Про взяття громадян на квартирний облік № 404 

   

27. Про виключення квартири із числа службових № 405 

   

28. Про затвердження рішення про надання квартир № 406 

   

29. Про встановлення режиму роботи закладів ресторанного 

господарства  

№ 407 

   

30. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 “Про 

затвердження Програми зайнятості населення                            

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”  

№ 408 

   

31. Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік 

ритуальних послуг, що надаються КП “Ритуальна служба - 

спеціалізований комбінат комунально-побутового 

обслуговування” 

№ 409 

 

 


