
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 23 

засідання Виконавчого комітету Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 18 грудня 2018 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П. - міський голова 

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

         завідувач сектора контролю 

         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” 

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 

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 

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

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” 

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 

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

Грабенко О.В.   

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

виконавчих органів ради 
 

 

Депутати Міської ради міста Кропивницького 

 

Волков І.В.  

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

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

  забезпечення 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

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

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Горбенко О.А. - т.в.о. начальника відділу з питань внутрішньої політики 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Білоконь С.В. - заступник начальника управління капітального 

  будівництва 

Савченко Т.М. - т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   
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Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

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 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Ликов Д.М. - секретар Громадської ради в комісії по транспорту 

 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

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

бюджет міста Кропивницького на 2019 рік” 
  

 Шишко Олександр Миколайович 

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

передачу майна” 
  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

3. Про погодження рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної 

мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки” 

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

передачу майна військовій частині А0680” 

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

передачу майна військовій частині А1840” 
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 Колюка Олег Сергійович 

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

порядок використання коштів на охорону об'єктів культурної спадщини” 
  

 Масло Людмила Яківна 

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

затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради 

на 2019-2020 роки” 
  

 Якунін Сергій Володимирович 

6. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2019 року 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

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

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

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

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від                     

15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

9. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

АТО 

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

11. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

11-а. Про надання грошової допомоги ветеранам війни - визволителям міста 

 

 Савченко Тетяна Миколаївна  

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                              

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

комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда житлового 

фонду ДП ДАК “Хліб України” 

12-а. Про безкоштовну передачу основних засобів 
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

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

припинення дитячої міської поліклініки № 1 шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство” 

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

припинення комунального закладу “Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда” 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство” 
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 Мездрін Вадим Миколайович 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі-

підприємцю ВЕРЕМ'ЄВІЙ О.М.  

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

13 жовтня 2008 року № 878 

17. Про демонтаж рекламних засобів 

17-а. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній              

особі-підприємцю ТОПЧІЮ М.М. 

17-б. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній            

особі-підприємцю ІСКРУК В.В. 

17-в. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВСТАР” 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

18. Про взяття громадян на квартирний облік 

19. Про взяття гр.Александрової В.О. на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності територіальної громади 

м.Кропивницького  

20. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень  

21. Про надання ордерів на жилі приміщення 

22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від             10 

березня 2016 року № 162 “Про затвердження нового складу громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Кіровоградської міської 

ради” 

23. Про віднесення квартири до числа службових комунального закладу 

“Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр” 

24. Про виключення квартири із числа службових 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

25. Про надання статусу 

26. Про надання статусу  

27. Про надання статусу 

28. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

29. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

30. Про зарахування малолітніх дітей до дитячого будинку сімейного типу 

Діордіц 

31. Про втрату статусу  

32. Про втрату статусу  

33. Про призначення уповноваженої особи 

34. Про встановлення опіки над майном дитини 

35. Про встановлення опіки над майном дитини  

36. Про надання дозволів  

37. Про надання дозволів  
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38. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою дитиною 

39. Про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу 

Дерев'янків 
  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

40. Про уповноваження посадових осіб 
  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

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

затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на                   

2019-2021 роки” 
  

 Бабаєва Оксана Вікторівна 

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

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 

2019-2021 роки” 

43. Про підключення до порталів “DoZorro”, “ProZorro.Продажі”, “Відкритий 

бюджет” та “iGov” 
  

 Шевченко Антон Олександрович 

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

звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького”  

45. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від    

02 березня 2015 року № 109 “Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг           

м. Кропивницького” 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

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

затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2021 роки” 

47. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг 
  

 Вергун Олександр Сергійович 

48. Про регулювання питань щодо перевезення пасажирів у міському 

пасажирському транспорті 
 

 

 Різне 
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ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

2. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині померлого 

учасника АТО  

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м.Кропивницького 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

4. Про втрату статусу 

 
 

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

додатковими питаннями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому  “за” - 11 

 

Райкович А.П. - Пропоную розглянути питання 1 після питання 6. 

 

Зайшов Табалов А.О. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

Доповідав: Шишко О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 590 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми 

територіальної оборони та підтримання постійної 

мобілізаційної готовності міста Кропивницького на        

2019-2021 роки” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 591 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 592 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А1840” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 593 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про порядок використання коштів на 

охорону об'єктів культурної спадщини” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 594 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 

2019-2020 роки” 

Доповідала: Масло Л.Я. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - що це за стенд за 20 тис.грн? 

Масло Л.Я. - це в депутатській кімнаті 222-а будуть 

змінювати стенди щодо виборів місцевих депутатів в      

2020 році. 

Райкович А.П. - кошторису ще немає. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 595 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передплату періодичних видань на перше півріччя     

2019 року 

Доповідав: Якунін С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 596 (додається) 
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Зайшли Демець Ю.Г., Касьяненко А.І. 

 

СЛУХАЛИ:  Про схвалення проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про бюджет міста Кропивницького на 

2019 рік” 

Доповідала: Бочкова Л.Т. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - щодо Дворцової, 9, реконструкція фасаду. Де 

це? 

Бочкова Л.Т. - СБУ, за пропозицією УКБ. 

Дануца О.А. - ПТУ, хто фінансує, чи передають будівлі? 

Райкович А.П. - передали фінанси, оформлення паспортів 

на будівлі потребують довготривалого вирішення. 

Міністерство освіти України відпрацювало державні 

програми. Самі не знають, як правильно робити. Прав нам 

не дають. 6 ПТУ на фінансовому забезпеченні обласного 

бюджету. В місцевому бюджеті 100% фінансування не 

передбачаємо. Держава не дала можливість складати 

навчальну програму. 

Дануца О.А. - ми беремо фінансування, а будівлі нам не 

належать. Професійно-технічна освіта потребує оптимізації. 

Райкович А.П. - ринок праці потребує ці професії. Нам 

потрібно формувати навчальну програму під сьогоднішні 

вимоги. 

Дануца О.А. - хотів би почути думку голови бюджетної 

профільної комісії Волкова І.В. 

Райкович А.П. - звичайно, дамо слово. 

Голуб Д.В. - недофінансування на заробітну плату 

працівників районів. 

Райкович А.П. - фінансування буде. У 2019 році держава не 

закладає підвищення заробітної плати держслужбовцям. 

Голуб Д.В. - недофінансування у 20%. У 2018 році головний 

спеціаліст отримав зарплату на руки - 7933 грн, у 2019 році 

- 5 тис.грн. 

Райкович А.П. - протягом І, ІІ, ІІІ кварталів 2019 року 

будемо фінансувати та робити перерозподіл. Зменшення не 

буде. Якщо врегулюється методом державної субвенції, це 

дуже добре. 

Голуб Д.В. - які є галузі недофінансування? 

Бочкова Л.Т. - медична галузь. 

Райкович А.П. - нам передали ДЗ “МСЧ-19”. На утримання 

потрібно 10 млн.грн в місяць. У 2019 році медсанчастина 

буде повноцінним лікувальним закладом. 
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 Фросіняк Р.В. - озвучте цифри фінансування на Подільський 

район на державне управління? 

Бочкова Л.Т. - Подільський район - 27,2 млн.грн. 

Фросіняк Р.В. - затвердження таких цифр призведе до того, 

що ми не зможемо в І кварталі 2019 року заплатити, буде 

зменшення. 

Бочкова Л.Т. - у 2018 році збільшено оклади посадових осіб. 

Кришко О.В. - у 2019 році на 20-25% ми будемо змушені 

зменшити заробітну плату. Навантаження в управлінні 

соціального захисту населення велике. 

Дануца О.А. - яка ситуація по апарату виконкому міської 

ради? 

Бочкова Л.Т. - у нас немає зростання. Аналогічна ситуація. 

Голуб Д.В. - на 5 тис.грн прожити важко. 

Райкович А.П. - сьогодні ми розглядаємо бюджет міста. 

Середня заробітна плата складає в межах 7600 грн (по 

нарахуванню). Це легальний дохід. Ми будемо робити все, 

щоб в рамках закону піднімати заробітну плату. 

Дануца О.А. - не можна піднімати району чи селищу, а 

місту ні. Треба робити симетрично. 

Райкович А.П. - надаю слово Волкову І.В. 

Волков І.В. - на засіданні планово-бюджетної комісії лунали 

різні пропозиції. Бюджет на 2019 рік є збалансованим, 

складений правильно, відповідає вимогам сьогодення. У 

додатку 5 мають бути прописані окремими рядками великі 

інвестиційні проекти, ремонт арки, мосту. Це шкала, куди 

рухається місто. Бюджет не може задовольнити всіх і все. 

Ризик є у фінансуванні з боку держави. Збільшення 

освітньої субвенції галузі на 10%. Проблема професійно-

технічної галузі. Є дефіцит. По медицині є 

недофінансування. Але це не тільки наше вирішення 

питання, а й держави також. Є пропозиції від депутатів 

щодо використання коштів, які не суттєво відрізняються від 

запропонованого бюджету. 

Голуб Д.В. - п.11 рішення. Ваше бачення? 

Волков І.В. - я не перший рік депутат. Це питання постійно 

піднімається районами. Райони позбавлені багатьох 

повноважень. Управління соціального захисту населення 

районів мали б увійти до складу управління соціального 

захисту міста, міської ради. Я довіряю міському голові в 

частині фінансування заробітної плати працівників. Це 

питання буде вирішене. 
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 Дануца О.А. - кожен бюджет складний. Бюджет маємо 

прийняти.  

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 4  

Вирішили: Рішення не прийнято. 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 “Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Онул Л.А. - розміщення майданчика на території 

Ковалівського парку для дітей з інвалідністю. До мене 

зверталися батьки таких дітей, щоб розмістити такий 

майданчик на території Дендропарку. Чи є можливість 

розмістити цей майданчик у Дендропарку? 

Колодяжний С.О. - ми не маємо можливість витрачати 

кошти на територію некомунальної власності. 

Дануца О.А. - ціна? 

Колодяжний С.О. - 200 тис.грн. 

Дануца О.А. - земля у Дендропарку комунальна. 

Онул Л.А. - парк та Ковалівський парк мають однакові 

статуси. 

Кришко О.В. - Фортечна рада не заперечує. 

Райкович А.П.  

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 597 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року            

№ 1405, 1406, 1407, 1408” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 598 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника АТО 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 599 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Вовк Ю.М. - пропоную даний проект рішення прийняти з 

доповненнями, 246 осіб разом 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 600 з доопрацюванням (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Вовк Ю.М. - пропоную даний проект рішення прийняти з 

доповненнями, 222 особи разом 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

Вирішили: Прийняти рішення № 601 з доопрацюванням (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги ветеранам війни - 

визволителям міста 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 602 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 603 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

померлого учасника АТО  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 604 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями 

м.Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Вовк Ю.М. - пропоную даний проект рішення прийняти з 

доповненнями, 212 осіб разом 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 605 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3271 

“Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади                      

м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 606 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про безкоштовну передачу основних засобів 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 607 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення дитячої міської 

поліклініки № 1 шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 608 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 609 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ВЕРЕМ'ЄВІЙ О.М.  

Доповідав: Мездрін  В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - це встановлення на клумбі, яка там буде 

реклама? 

Мездрін В.М. - так, реклама кафе. 

Райкович А.П. - на 1 рік змінити. 

Результати 

голосування: 

“за в цілому” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 610 з доопрацюванням (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 13 жовтня 2008 року № 878 

Доповідав: Мездрін  В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 611 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про демонтаж рекламних засобів 

Доповідав: Мездрін  В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 612 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ТОПЧІЮ М.М. 

Доповідав: Мездрін  В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 613 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ІСКРУК В.В. 

Доповідав: Мездрін  В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 614 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

“КИЇВСТАР” 

Доповідав: Мездрін  В.М.  

В обговоренні 

взяли участь: 

Мездрін  В.М. - пропоную зняти на доопрацювання 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Рішення зняти на доопрацювання 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 615 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття гр.Александрової В.О. 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 № 616 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 617 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордерів на жилі приміщення 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 618 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 10 березня 2016 року № 162 “Про затвердження 

нового складу громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 619 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартири до числа службових комунального 

закладу “Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 620 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 621 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 622 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 623 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 624 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 625 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 626 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зарахування малолітніх дітей до дитячого будинку 

сімейного типу Діордіц 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 627 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 628 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 629 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 630 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 631 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 632 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Тимоховська Т.М. - пропоную даний проект рішення 

прийняти з доповненням 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 633 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 634 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 635 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення функціонування дитячого будинку 

сімейного типу Дерев'янків 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 636 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 637 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про уповноваження посадових осіб 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 638 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на                   

2019-2021 роки” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 639 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” 

Доповідала: Бабаєва О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 640 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про підключення до порталів “DoZorro”, 

“ProZorro.Продажі”, “Відкритий бюджет” та “iGov” 

Доповідала: Бабаєва О.В. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Голуб Д.В. - ви ще не підключені? 

Бабаєва О.В. - не всі. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 641 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення у 2019 році окремих 

категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, 

яка зараховується до бюджету міста Кропивницького”  

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 642 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг           

м. Кропивницького” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 643 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 644 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 

рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 

житлово-комунальних послуг 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 645 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про регулювання питань щодо перевезення пасажирів у 

міському пасажирському транспорті 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - Ви пропонуєте зняти з виконкому питання 

встановлення тарифів? Це право не можна одноосібно 

вирішувати лише управлінням. 

Вергун О.С. - управління транспорту є таким же 

виконавчим органом, як і виконавчий комітет. Порушення 

законодавства немає. Управління транспорту є 

організатором перевезень 

Райкович А.П. - умови дозволяють встановлювати 

рівноправну конкуренцію. 

Вергун О.С. - управління транспорту є організатором. 

Сосонський О.М. - це питання завжди викликає резонансні 

обговорення. Це зменшує прозорість. Це питання соціально 

важливе. 

Дануца О.А. - це питання винесено без обговорення, 

консультацій. Треба було роз'яснити. Тариф для приватних 

перевізників треба відпустити. 

Паливода А.А. - консультації будуть і надалі. Це питання 

дозволить розрушити монополію в транспортній сфері. 

Дануца О.А. - ми даємо право управлінню транспорту деяку 

корупційну складову. Давайте приберемо. Для комунального 

транспорту встановлюємо ми, а для приватних відпустимо. 

Лібералізуємо ринок. 

Райкович А.П. - цим рішенням ми зможемо встановлювати 

тариф для комунального підприємства. Управління 

транспорту буде мати можливість надати дозвіл перевозити 

одним по одному тарифу, а іншим - по іншому. Нехай 

модернізуються. Обґрунтовано надавши тариф, буде 

перевірено управлінням економіки та погоджено. 

У нас є власні комунальні потужності. 

Сосонський О.М. - я підтримую лібералізацію. Мені 

здається, що при підвищенні до 6 грн нові машини не 

будуть куплені. 

Райкович А.П. - ринок сам виставить свої критерії. Ми 

працюємо в ринкових умовах. 

Онул Л.А. - саме управління буде розглядати питання 

тарифу. 

Вергун О.С. - комунальне підприємство - буде розглядати 

виконком. Питання регулювання тарифу повинно 

відслідковуватись у договорах. 

Онул Л.А. - я згодна з питанням. Управління бере на себе 

всі повноваження. 
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 Райкович А.П. - тіньової гри немає. Є прозорість, час 

прийняття рішення. 

У нас буде працювати 30 нових тролейбусів на лініях. 

Ликов Д.М. - є офіційна пропозиція громадської ради. Це 

питання несе корупційний характер. Всі рішення повинні 

бути на користь громади. 

Голуб Д.В. - віддалені райони не забезпечені комунальним 

транспортом.  

Табалов А.О. - ми ідемо в Європу. Нам треба ринкова 

економія. Відкриється новий рівень конкуренції. 

Підвищення не залежить від нас. 

Райкович А.П. - якщо ми не приймаємо рішення, то 

перевізник мінімізує податкову базу. Виконком працює на 

економічних засадах, організаційних. 

Дануца О.А. - тарифи треба лібералізувати. 

Райкович А.П. - повинна бути конкуренція. Треба руйнувати 

монополію. 

Голуб Д.В. - тоді треба у всіх сферах ліквідувати 

монополію. 

Дануца О.А. - ми повинні мати вплив на ціноутворення 

тарифу. 

Вергун О.С. - перевізник подає розрахунки. 

Дануца О.А. - хто затверджує граничний тариф?  

Вергун О.С. - наказ управління. 

Дануца О.А. - так не можна. 

Сосонський О.М. - до цього ви Методикою не 

користувались?  

Вергун О.С. - користувались.  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - 2 “утримались” - 1   

Вирішили: Прийняти рішення № 646 (додається) 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 23 

 засідання виконкому 18 грудня 2018 року 

 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

18.12.2018 р. 

№ 590 
   

2. Про погодження рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки” 

№ 591 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

№ 592 

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А1840” 

№ 593 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про порядок використання коштів на 

охорону об'єктів культурної спадщини” 

№ 594 

   

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми забезпечення 

умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки” 

№ 595 

   

7. Про передплату періодичних видань на перше півріччя       

2019 року 

№ 596 

   

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 “Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

№ 597 

   

9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішень Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 

1407, 1408” 

№ 598 

   

10. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника АТО 

№ 599 

   

11. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 600 
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12. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 601 

   

13. Про надання грошової допомоги ветеранам війни - 

визволителям міста 

№ 602 

   

14. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

№ 603 

   

15. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

померлого учасника АТО  

№ 604  

   

16. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями 

м.Кропивницького 

№ 605 

   

17. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3271 

“Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда житлового 

фонду ДП ДАК “Хліб України” 

№ 606  

   

18. Про безкоштовну передачу основних засобів № 607  
   

19. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення дитячої міської поліклініки 

№ 1 шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 

№ 608 

   

20. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство” 

№ 609 

   

21. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ВЕРЕМ'ЄВІЙ О.М.  

№ 610 

   

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 13 жовтня 2008 року № 878 

№ 611 

   

23. Про демонтаж рекламних засобів № 612 
   

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ТОПЧІЮ М.М. 

№ 613 
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25. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ІСКРУК В.В. 

№ 614  

   

26. Про взяття громадян на квартирний облік № 615 
   

27. Про взяття гр.Александрової В.О. на облік для одержання 

кімнати у гуртожитку, який належить до комунальної 

власності територіальної громади м.Кропивницького  

№ 616 

   

28. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень  

№ 617 

   

29. Про надання ордерів на жилі приміщення № 618 
   

30. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 10 березня 2016 року № 162 “Про затвердження 

нового складу громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради” 

№ 619 

   

31. Про віднесення квартири до числа службових комунального 

закладу “Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр” 

№ 620 

   

32. Про виключення квартири із числа службових № 621 
   

33. Про надання статусу № 622 
   

34. Про надання статусу № 623 
   

35. Про надання статусу № 624 
   

36. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування 

над неповнолітньою дитиною 

№ 625 

   

37. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  № 626 
   

38. Про зарахування малолітніх дітей до дитячого будинку 

сімейного типу Діордіц 

№ 627 

   

39. Про втрату статусу № 628 
   

40. Про втрату статусу № 629  
   

41. Про призначення уповноваженої особи № 630 
   

42. Про встановлення опіки над майном дитини № 631 
   

43. Про встановлення опіки над майном дитини № 632 
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44. Про надання дозволів № 633 
   

45. Про надання дозволів № 634  
   

46. Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною 

№ 635 

   

47. Про припинення функціонування дитячого будинку сімейного 

типу Дерев'янків 

№ 636 

   

48. Про втрату статусу № 637 
   

49. Про уповноваження посадових осіб № 638 
   

50. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на                   

2019-2021 роки” 

№ 639 

   

51. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” 

№ 640 

   

52. Про підключення до порталів “DoZorro”, “ProZorro.Продажі”, 

“Відкритий бюджет” та “iGov” 

№ 641 

   

53. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення у 2019 році окремих 

категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, 

яка зараховується до бюджету міста Кропивницького”  

№ 642 

   

54. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг           

м. Кропивницького” 

№ 643 

   

55. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки” 

№ 644 

   

56. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-

комунальних послуг 

№ 645 

   

57. Про регулювання питань щодо перевезення пасажирів у 

міському пасажирському транспорті 

№ 646 
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 Шляхом опитування прийнято рішення:  

   

58. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 

освіти м. Кропивницького на 2019 рік 

27.12.2018 р. 

№ 647 

   

59. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

померлого учасника АТО для вирішення соціально-побутових 

питань 

27.12.2018 р. 

№ 648 

 

 

 

 

 

 

 
 


