
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 21 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький     від 13 листопада 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” 

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 

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” 

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: 

 

Бегун А.П. - фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій” 
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Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

Грабенко О.В.   

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

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: 

 

 

 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

  та цивільного захисту населення 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Васильєва О.К. - начальник відділу юридичного та фінансового 

  забезпечення управління освіти 

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 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Носаль С.А. - завідувач сектора опіки, піклування та усиновлення 

  управління з питань захисту прав дітей 

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

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

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

  відділу економічного розвитку та регуляторної політики 

Деревянко С.О. - громадянин міста 

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

  

  



3 

 

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 13 "проти" - "утримались" - 

 

Мосін О.В. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

1. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову енергію 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

2. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення            

гр. Петросяна А.А. 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

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

передачу майна військовій частині А0680” 

4. Про організацію проведення приписки громадян України, 2002 року 

народження, до призовної дільниці у січні-березні 2019 року 

  

 Колюка Олег Сергійович 

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

деякі питання, пов'язані з приватизацією об'єктів, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького” 

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

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1188 

“Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності                           

м. Кропивницького, які підлягають приватизації” 

  

 Васильєва Олена Костянтинівна 

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

перейменування шкіл”  

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

перейменування шкіл”  

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

перейменування шкіл”  
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 Мездрін Вадим Миколайович 

10. Про переведення жилої квартири № 4 по вул.Тараса Карпи, 42 у                      

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

11. Про переведення квартири № 202 по вул.Генерала Жадова, 28, корп.2 у        

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                    

27 березня 2018 року № 2112 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

13. Про створення комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

квартири № 640 по просп.Університетському, 21 

14. Про присвоєння єдиного номера 32 квартирам номер 32 та 33 у будинку за 

адресою: вул.Івана Похитонова, 4 у м.Кропивницькому 

15. Про зміну нумерації квартири № 6-8 у будинку по вул.Партизанській, 3 

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

Кропивницького від 11 вересня 2018 року № 440 “Про підсумки міського 

огляду-конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та 

будинків приватного сектора у м. Кропивницькому” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

17. Про надання матеріальної допомоги на виготовлення пам'ятника 

18. Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції для встановлення пам'ятників 

19. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

АТО 

20. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань  

21. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

22. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

23. Про взяття громадян на квартирний облік  

24. Про зняття громадян з квартирного обліку 

25. Про відмову у наданні ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

громадянину Деревянку С.О. 

26. Про внесення змін до квартирної справи Вишневського О.В. 

27. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 11 вересня 2018 року № 453 “Про 

розподіл квартири” та № 454 “Про надання квартири” 

28. Про розподіл квартири 

29. Про надання квартири 
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 Носаль Світлана Андріївна 

30. Про надання статусу 

  

 Різне 

 

 

Мосін О.В. Які будуть доповнення?   

 

 

 1. Вовк Ю.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання грошової 

допомоги з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 

 

 2. Кухаренко В.І. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про виведення зі 

структури тарифів на надання послуг з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій послуги з вивезення побутових відходів” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 

 

 

 3. Колюка О.С. 

 1. Зняти з розгляду проект рішення виконкому “Про погодження 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про деякі питання, 

пов'язані з приватизацією об'єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького” (пункт 5 порядку)  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 

 

 2. Зняти з розгляду проект рішення виконкому “Про погодження 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про внесення змін до 

рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1188 “Про затвердження 

переліку об'єктів комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають 

приватизації” (пункт 6 порядку) 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

1. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову енергію 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

2. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення            

гр. Петросяна А.А. 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

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

передачу майна військовій частині А0680” 

4. Про організацію проведення приписки громадян України, 2002 року 

народження, до призовної дільниці у січні-березні 2019 року 

  

 Васильєва Олена Костянтинівна 

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

перейменування шкіл”  

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

перейменування шкіл”  

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

перейменування шкіл”  

 

 

 Мездрін Вадим Миколайович 

8. Про переведення жилої квартири № 4 по вул.Тараса Карпи, 42 у                      

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

9. Про переведення квартири № 202 по вул.Генерала Жадова, 28, корп.2 у        

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

10. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                    

27 березня 2018 року № 2112 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

11. Про створення комісії з питання безоплатного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

квартири № 640 по просп.Університетському, 21 

12. Про присвоєння єдиного номера 32 квартирам номер 32 та 33 у будинку за 

адресою: вул.Івана Похитонова, 4 у м.Кропивницькому 

13. Про зміну нумерації квартири № 6-8 у будинку по вул.Партизанській, 3 
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14. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 11 вересня 2018 року № 440 “Про підсумки міського 

огляду-конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та 

будинків приватного сектора у м. Кропивницькому” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

15. Про надання матеріальної допомоги на виготовлення пам'ятника 

16. Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції для встановлення пам'ятників 

17. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

АТО 

18. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань  

19. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

20. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

21. Про взяття громадян на квартирний облік  

22. Про зняття громадян з квартирного обліку 

23. Про відмову у наданні ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

громадянину Деревянку С.О. 

24. Про внесення змін до квартирної справи Вишневського О.В. 

25. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 11 вересня 2018 року № 453 “Про 

розподіл квартири” та № 454 “Про надання квартири” 

26. Про розподіл квартири 

27. Про надання квартири 

 

 Носаль Світлана Андріївна 

28. Про надання статусу 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

29. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

30. Про виведення зі структури тарифів на надання послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій послуги з вивезення 

побутових відходів 

  

 Різне 



8 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому з доповненням “за” - 13 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову 

енергію 

Доповідала: Пузакова А.А. 

В обговоренні 

брали участь: 

Голуб Д.В. - на скільки відсотків збільшився тариф? 

Пузакова А.А. - 17 %. 

Голуб Д.В. - які споживачі у підприємства?  

Пузакова А.А. - бюджетні установи. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 536 (додається) 

 

Зайшов Левченко О.М. 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Петросяна А.А. 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 

брали участь: 

Дзюба Н.Є. 

Голуб Д.В. - що просив гр. Петросян А.А.? 

Смаглюк М.О. - він повідомив, що він там не проживає. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 537 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 538 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про організацію проведення приписки громадян України, 

2002 року народження, до призовної дільниці у               

січні-березні 2019 року 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 539 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

Доповідала: Васильєва О.К. 

В обговоренні 

брали участь: 

Голуб Д.В. - всі школи будуть гімназіями? 

Васильєва О.К. - більшість. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 540 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

Доповідала: Васильєва О.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 541 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

Доповідала: Васильєва О.К. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 542 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 4 по вул.Тараса Карпи, 42 

у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

брали участь: 

Табалов А.О. - при розгляді даного питання хочу повідомити, 

що є конфлікт інтересів. Голосувати не буду. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 543 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення квартири № 202 по вул.Генерала Жадова, 28, 

корп.2 у м. Кропивницькому до категорії нежилих  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 544 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 27 березня 2018 року № 2112 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 545 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з питання безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького квартири № 640 по 

просп.Університетському, 21 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 546 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 32 квартирам номер 32 та 33 

у будинку за адресою: вул.Івана Похитонова, 4 у 

м.Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 547 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зміну нумерації квартири № 6-8 у будинку по 

вул.Партизанській, 3 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 548 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 11 вересня 2018 року № 440 

“Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 549 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виведення зі структури тарифів на надання послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

послуги з вивезення побутових відходів 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

брали участь: 

Кришко О.В. - термін довгий чому? 

Кухаренко В.І. - закон діє до цього терміну. 

Мосін О.В. - питання в тому, що вони не зможуть обрахувати 

всіх жителів. 

Пункт 3? Інші форми власності потрібно вказувати? 

Смаглюк М.О. - можемо рекомендувати.  

Голуб Д.В. - чи будуть книжки по вивезенню сміття? 

Кухаренко В.І. - да. 

Фросіняк Р.В. - будуть розрахунки по кількості проживаючих?  

Кухаренко В.І. - на особу. 

Артеменко Н.М. - чи будуть індивідуальні договори? 

Кухаренко В.І. - да. 

Сосонський О.М. - на скільки збільшиться вартість? 

Кухаренко В.І. - 11 грн. На одну особу. 

Глущак Ю.Ю. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 550 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання матеріальної допомоги на виготовлення 

пам'ятника 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 551 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції для встановлення 

пам'ятників 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 552 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника АТО 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 553 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО для вирішення соціально-побутових 

питань  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 554 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                         

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 555 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 556 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

осіб з інвалідністю 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 557 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 558 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 559 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні ордера на жиле приміщення у 

гуртожитку громадянину Деревянку С.О. 

Доповідав: Пількін В.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - що дасть це громадянину? 

Кришко О.В. - ми можемо дати ордер? 

Пількін В.А. - так. 

Мосін О.В. - це приміщення вважається житловим? 

Пількін В.А. - так. 

Мосін О.В. - ми можемо видати ордер? 

Смаглюк М.О. - так. 

Мосін О.В. - пропоную надати ордер та прийняти рішення з 

поправками про надання ордера. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 560 “Про надання ордера на жиле 

приміщення у гуртожитку громадянину Деревянку С.О.” 

(додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи Вишневського О.В. 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 561 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 

11 вересня 2018 року № 453 “Про розподіл квартири” та         

№ 454 “Про надання квартири” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 562 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 563 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 564 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Носаль С.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 565 (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 № 21 

 засідання виконкому 13 листопада 2018 року 

 

 

1. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову 

енергію 

13.11.2018 р. 

№ 536 

   

2. Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Петросяна А.А. 

№ 537 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

№ 538 

   

4. Про організацію проведення приписки громадян України,    

2002 року народження, до призовної дільниці у січні-березні 

2019 року 

№ 539 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

№ 540 

   

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

№ 541 

   

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

№ 542 

   

8. Про переведення жилої квартири № 4 по вул.Тараса Карпи, 42 

у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 543 

   

9. Про переведення квартири № 202 по вул.Генерала Жадова, 28, 

корп.2 у м. Кропивницькому до категорії нежилих  

 № 544 

   

10. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 27 березня 2018 року № 2112 

№ 545 

   

11. Про створення комісії з питання безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького квартири № 640 по 

просп.Університетському, 21 

№ 546 

   

12. Про присвоєння єдиного номера 32 квартирам номер 32 та 33 

у будинку за адресою: вул.Івана Похитонова, 4 у 

м.Кропивницькому 

№ 547 
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13. Про зміну нумерації квартири № 6-8 у будинку по 

вул.Партизанській, 3 

№ 548 

   

14. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 11 вересня 2018 року № 440 

“Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому” 

№ 549 

   

15. Про виведення зі структури тарифів на надання послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

послуги з вивезення побутових відходів 

№ 550 

   

16. Про надання матеріальної допомоги на виготовлення 

пам'ятника 

№ 551 

   

17. Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції для встановлення 

пам'ятників 

№ 552 

   

18. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника АТО 

№ 553 

   

19. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників АТО для вирішення соціально-побутових 

питань  

№ 554 

   

20. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                         

м. Кропивницького 

№ 555 

   

21. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 556 

   

22. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

осіб з інвалідністю 

№ 557 

   

23. Про взяття громадян на квартирний облік № 558 

   

24. Про зняття громадян з квартирного обліку № 559 

   

25. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

громадянину Деревянку С.О. 

№ 560 
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26. Про внесення змін до квартирної справи Вишневського О.В. № 561 

   

27.  Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 

11 вересня 2018 року № 453 “Про розподіл квартири” та         

№ 454 “Про надання квартири” 

№ 562 

   

28. Про розподіл квартири № 563 

   

29. Про надання квартири № 564 

   

30. Про надання статусу № 565 

 

 
 

 

 


