
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 16 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                     від 28 серпня 2018 року 

 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

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 братерство” 

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

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

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

виконавчих органів ради 

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

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

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

виконавчих органів ради 

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: 

 

 

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” 

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: 

 

 

Балакірєва С.М. - начальник 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 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Потоцька Л.Г. - начальник фінансово-економічного відділу - головний 

  бухгалтер управління охорони здоров'я  

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Штадченко І.В. - заступник начальника організаційного відділу   

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

Шершнюк А.А. - в.о. начальника відділу реєстрації місця проживання 

  особи 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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 

Таран А.В. - заступник директора з капітального виробництва та 

  інвестицій ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

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

Лузан Л.М. - голова громадської ради при виконавчому комітеті 

Чельник О.С. - директор КП “Теплоенергетик” 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 14 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались" - 

 
 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Колодяжний Сергій Олександрович 

1. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького 

2. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького 

3. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького  

4. Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу 

“Об”єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

5. Про надання статусу 

6. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя   

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                             

21 листопада 2017 року № 1226 “Про звільнення від сплати державного 

мита” 

8. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

9. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської слави 

10. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня захисника України 

11. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м.Кропивницького 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

12. Про взяття громадян на квартирний облік  
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13. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 22 травня 2018 року № 259 “Про віднесення будинку до 

числа службових жилих приміщень” 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 12 березня 2013 року № 118 “Про надання ордера на жиле 

приміщення в будинку” 

15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 25 серпня 2010 року № 753 “Про затвердження Положення про 

громадську комісію з житлових питань” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

16. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 20 жовтня 2015 року №575 “Про затвердження схеми розміщення 

зовнішньої реклами (рекламних засобів типу “сіті-лайт” та “billboard”) в 

центральній частині міста Кіровограда” 

  

 Потоцька Любов Григорівна 

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

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кропивницького” Міської 

ради міста Кропивницького” 

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

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького” Міської 

ради міста Кропивницького” 

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

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

“Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” Міської ради міста 

Кропивницького” 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

21. Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію, її  

виробництво, транспортування та постачання  

22. Про погодження інвестиційної програми ДП “Кіровоградтепло”                

ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2018 рік 

23. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 

  

 Різне 
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Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання 

дозволів” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 
 

 2. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про реєстрацію 

народження дитини, покинутої в закладі охорони здоров'я”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 

 2. Колодяжний С.О. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про перерозподіл 

видатків по управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

на 2018 рік” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Колодяжний Сергій Олександрович 

1. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького 

2. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького 

3. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького  

4. Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу 

“Об”єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради 

міста Кропивницького” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

5. Про надання статусу 
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6. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя  

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                             

21 листопада 2017 року № 1226 “Про звільнення від сплати державного 

мита” 

8. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

9. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської слави 

10. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня захисника України 

11. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м.Кропивницького 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

12. Про взяття громадян на квартирний облік  

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

Кропивницького від 22 травня 2018 року № 259 “Про віднесення будинку до 

числа службових жилих приміщень” 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 12 березня 2013 року № 118 “Про надання ордера на жиле 

приміщення в будинку” 

15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 25 серпня 2010 року № 753 “Про затвердження Положення про 

громадську комісію з житлових питань” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

16. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                          

ТОВ “ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 20 жовтня 2015 року № 575 “Про затвердження схеми розміщення 

зовнішньої реклами (рекламних засобів типу “сіті-лайт” та “billboard”) в 

центральній частині міста Кіровограда” 

  

 Потоцька Любов Григорівна 

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

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1 м.Кропивницького” Міської 

ради міста Кропивницького” 

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

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького” Міської 

ради міста Кропивницького” 



7 

 

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

затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства 

“Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” Міської ради міста 

Кропивницького” 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

21. Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію, її  

виробництво, транспортування та постачання  

22. Про погодження інвестиційної програми ДП “Кіровоградтепло”                

ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2018 рік 

23. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

24. Про надання дозволів 

25. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі охорони здоров'я 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

26. Про перерозподіл видатків по управлінню молоді та спорту Міської ради 

міста Кропивницького на 2018 рік 

  

 Різне 

 

Зайшов Мосін О.В. 

 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненнями “за” - 15 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 410 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 411 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького  

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 412 (додається) 

 

Зайшла Артеменко Н.М. 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження мережі та переліку платних послуг 

комунального закладу “Об”єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 413 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків по управлінню молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 414 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 415 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 416 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року      

№ 1226 “Про звільнення від сплати державного мита” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 417 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 418 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі 

охорони здоров'я 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 419 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 420 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської 

слави 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - по 3 тис.грн. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 421 з доопрацюванням (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, 

до Дня захисника України  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 422 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями 

м.Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 423 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 424 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 22 травня 2018 року 

№ 259 “Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 425 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 березня 2013 року        

№ 118 “Про надання ордера на жиле приміщення в 

будинку” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 426 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 25 серпня 2010 року № 753 

“Про затвердження Положення про громадську комісію з 

житлових питань” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 427 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 428 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 20 жовтня 2015 року          

№ 575 “Про затвердження схеми розміщення зовнішньої 

реклами (рекламних засобів типу “сіті-лайт” та “billboard”) 

в центральній частині міста Кіровограда” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Голуб Д.В. - хто до вас звертався? 

Мездрін В.М. - фізичні особи, інші. 

Голуб Д.В. - ви говорили про їх зменшення. 

Мездрін В.М. - тут можна ставити. 

Голуб Д.В. - скільки ще таких місць? 

Мездрін В.М. - немає такої інформації. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 429 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м.Кропивницького” Міської ради 

міста Кропивницького” 

Доповідала: Потоцька Л.Г. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 430 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького” Міської ради 

міста Кропивницького” 

Доповідала: Потоцька Л.Г. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 431 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства “Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини” Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідала: Потоцька Л.Г. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 432 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову 

енергію, її  виробництво, транспортування та постачання  

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Перенести розгляд проекту рішення 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження інвестиційної програми                              

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2018 рік 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 433 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 434 (додається) 

 

 

Міський голова        А. Райкович 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 16 

 засідання виконкому 28 серпня 2018 року 

 

 

1. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького 

28.08.2018 р. 

№ 410 

   

2. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького 

№ 411 

   

3. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького  

№ 412 

   

4. Про затвердження мережі та переліку платних послуг 

комунального закладу “Об”єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького” 

№ 413 

   

5. Про перерозподіл видатків по управлінню молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік 

№ 414 

   

6. Про надання статусу № 415 
   

7. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя № 416 
   

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року         

№ 1226 “Про звільнення від сплати державного мита” 

№ 417 

   

9. Про надання дозволів № 418 
   

10. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі 

охорони здоров'я 

№ 419 

   

11. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 420 
   

12. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської 

слави 

№ 421 

   

13. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до 

Дня захисника України  

№ 422 

   

14. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями 

м.Кропивницького 

№ 423 
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15. Про взяття громадян на квартирний облік № 424 
   

16. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 22 травня 2018 року № 259 

“Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень” 

№ 425 

   

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 березня 2013 року № 118 

“Про надання ордера на жиле приміщення в будинку” 

№ 426 

   

18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 25 серпня 2010 року № 753 

“Про затвердження Положення про громадську комісію з 

житлових питань” 

№ 427 

   

19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами   

ТОВ “ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” 

№ 428 

   

20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 20 жовтня 2015 року № 575 

“Про затвердження схеми розміщення зовнішньої реклами 

(рекламних засобів типу “сіті-лайт” та “billboard”) в 

центральній частині міста Кіровограда” 

№ 429 

   

21. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м.Кропивницького” Міської ради 

міста Кропивницького” 

№ 430 

   

22. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького” Міської ради 

міста Кропивницького” 

№ 431 

   

23. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства “Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини” Міської ради міста 

Кропивницького” 

№ 432 

   

24. Про погодження інвестиційної програми                                 

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2018 рік 

№ 433 

   

25. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 

послуг 

№ 434 



  

 

 

 


