
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 26 лютого 2019 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” 

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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 

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” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 
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Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Паливода А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

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

Вергун О.С. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

  органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Горбовський С.В. - начальник управління торгівлі та побутового 

  обслуговування населення департаменту з питань 

  економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  

Горбенко О.А. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

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

  та цивільного захисту населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Шовенко Л.В. - начальник відділу приватизації та обліку комунального 

  майна управління комунальної власності  

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

  комунального господарства 

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

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Ткаченко Г.А. - т.в.о. начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Пугач В.В. -т.в.о. начальника управління розвитку транспорту  

 та зв’язку 

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

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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 засобами 

  масової інформації  

Морква М.О. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

  Кропивницького 
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Ломова Т.В. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  інвестиційної діяльності та підприємництва управління 

  економіки департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 12 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Колодяжний Сергій Олександрович 

1. Про організацію харчування вихованців комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” на 2019 рік 
  

 Коваленко Сергій Миколайович 

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

затвердження напрямів діяльності та заходів, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки на 

2019-2021 роки” 
  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про дозвіл на списання автомобілів 
  

 Горбенко Оксана Анатоліївна  

4. Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2019 рік  
  

 Колесник Ірина Вікторівна 

5. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради  
  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

6. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення 

гр.Г*П*М* 
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 Вовк Юлія Миколаївна 

7. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, які є мешканцями 

м.Кропивницького 
  

 Ломова Тетяна Валентинівна 

8. Про дострокове припинення договору  

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

надання у 2019 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів” 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

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

21 грудня 2016 року № 682 “Про утворення міської комісії з безпеки 

дорожнього руху в м.Кропивницькому” 

11. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів  

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

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

припинення комунального закладу “Центральна міська лікарня 

м.Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 

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

припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство” 

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

припинення комунального закладу “Міська лікарня № 2 ім.Святої Анни 

м.Кропивницького” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 
  

 Ткаченко Ганна Анатоліївна 

15. Про переведення нежилого приміщення по вул.Київській, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 

16. Про переведення нежилого приміщення по вул.Космонавта Попова, *, корп. * 

у м.Кропивницькому до категорії жилих 

17. Про переведення нежилої будівлі по вул.Парковій, * у м.Кропивницькому до 

категорії жилих  

18. Про переведення жилих квартир № *, * по Студентському бульвару, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

19. Про переведення жилої квартири № * за адресою: площа Дружби народів, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

20. Про переведення жилого будинку по вул.Холодноярській, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

21. Про затвердження детальних планів територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м.Кропивницькому  

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

10 липня 2012 року № 1378 
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 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

23. Про надання статусу  

24. Про надання статусу  

25. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

26. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

27. Про визначення місця проживання дитини  

28. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  

29. Про встановлення опіки над майном дитини  

30. Про встановлення опіки над майном дитини  
  

 Різне 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про вибуття дітей із 

сім'ї патронатного вихователя”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Колодяжний Сергій Олександрович 

1. Про організацію харчування вихованців комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” на 2019 рік 
  

 Коваленко Сергій Миколайович 

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

затвердження напрямів діяльності та заходів, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки на 

2019-2021 роки” 
  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про дозвіл на списання автомобілів 
  

 Горбенко Оксана Анатоліївна  

4. Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2019 рік  
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 Колесник Ірина Вікторівна 

5. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради  
  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

6. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення 

гр.Г*П*М* 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

7. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, які є мешканцями 

м.Кропивницького 
  

 Ломова Тетяна Валентинівна 

8. Про дострокове припинення договору  

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

надання у 2019 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів” 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

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

21 грудня 2016 року № 682 “Про утворення міської комісії з безпеки 

дорожнього руху в м.Кропивницькому” 

11. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів  

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

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

припинення комунального закладу “Центральна міська лікарня 

м.Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 

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

припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство” 

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

припинення комунального закладу “Міська лікарня № 2 ім.Святої Анни 

м.Кропивницького” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 
  

 Ткаченко Ганна Анатоліївна 

15. Про переведення нежилого приміщення по вул.Київській, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 

16. Про переведення нежилого приміщення по вул.Космонавта Попова, *, корп.* у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 

17. Про переведення нежилої будівлі по вул.Парковій, * у м.Кропивницькому до 

категорії жилих  

18. Про переведення жилих квартир № *, * по Студентському бульвару, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 
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19. Про переведення жилої квартири № 21 за адресою: площа Дружби народів, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

20. Про переведення жилого будинку по вул.Холодноярській, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

21. Про затвердження детальних планів територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м.Кропивницькому  

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

10 липня 2012 року № 1378 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

23. Про надання статусу  

24. Про надання статусу  

25. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

26. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

27. Про визначення місця проживання дитини  

28. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  

29. Про встановлення опіки над майном дитини  

30. Про встановлення опіки над майном дитини  

31. Про вибуття дітей із сім'ї патронатного вихователя 
  

 Різне 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 12 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

14.02.2019 р. 

№ 100 

Про створення комісії з питань прийняття обладнання та 

меблів  

 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію харчування вихованців комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2019 рік 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 101 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження напрямів діяльності та 

заходів, що будуть виконуватись виконавчими органами 

місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та 

техногенної безпеки на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 102 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобілів 

Доповідала: Шовенко Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 103 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2019 рік  

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 104 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради  

Доповідала: Колесник І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 105 (додається) 

 

Зайшов Сосонський О.М. 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр.Г*П*М* 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - який штраф? Чи був присутній на засіданні 

комісії? 

Смаглюк М.О. - 850 гривень. Не з'явився.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 106 (додається) 
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Зайшла Онул Л.А. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, які є 

мешканцями м.Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 107 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дострокове припинення договору  

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - прошу відтермінувати на наступне 

засідання виконкому. 

Дануца О.А. - чому? 

Райкович А.П. - відсутня юридична довідка. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Рішення відтермінувати 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання у 2019 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів 

документів” 

Доповідала: Ломова Т.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 108 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21 грудня 2016 року № 682 “Про утворення міської 

комісії з безпеки дорожнього руху в м.Кропивницькому” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Савченко Т.М. - просимо прийняти з доопрацюванням. 

Музичук В.В. - у складі відсутній представник 

Укртрансбезпеки. Він потрібен. Вони контролюють 

пасажирський транспорт, а в нас там є проблеми. 

Райкович А.П. - направити листа щодо взяття участі і 

доповнити. 

Голуб Д.В. - конфлікт інтересів. 

Смаглюк М.О. - ні, конфлікта немає. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 109 з доопрацюванням (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 110 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центральна міська лікарня м.Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 111 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення Кіровоградської дитячої 

міської лікарні шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 112 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Міська лікарня № 2 ім.Святої Анни м.Кропивницького” 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 113 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по вул.Київській,* 

у м.Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 114 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по вул.Космонавта 

Попова, *, корп.* у м.Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 115 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилої будівлі по вул.Парковій, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих  

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 116 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилих квартир № *, * по Студентському 

бульвару, * у м.Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 117 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № * за адресою: площа 

Дружби народів, * у м.Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 118 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилого будинку по вул.Холодноярській, * 

у м.Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - що буде? 

Ткаченко Г.А. - частково готель, частково кафе. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 119 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження детальних планів територій в районі 

вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у 

м.Кропивницькому  

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 120 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 10 липня 2012 року № 1378 

Доповідала: Ткаченко Г.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 121 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 122 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 123 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 124 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 125 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 126 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 127 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 128 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 129 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про вибуття дітей із сім'ї патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 130 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 4 

 засідання виконкому 26 лютого 2019 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про створення комісії з питань прийняття обладнання та 

меблів  

14.02.2019 р. 

№ 100 
   

2. Про організацію харчування вихованців комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2019 рік 

26.02.2019 р. 

№ 101 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження напрямів діяльності та 

заходів, що будуть виконуватись виконавчими органами 

місцевого самоврядування та комунальними підприємствами 

міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки на  

2019-2021 роки” 

№ 102 

   

4. Про дозвіл на списання автомобілів № 103 
   

5. Про затвердження орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2019 рік  

№ 104 

   

6. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради  

№ 105 

   

7. Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр.Г*П*М* 

№ 106 

   

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, які є 

мешканцями м.Кропивницького 

№ 107 

   

9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання у 2019 році пільг щодо сплати 

державного мита за видачу певних видів документів” 

№ 108 

   

10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 21 грудня 2016 року № 682 “Про утворення міської 

комісії з безпеки дорожнього руху в м.Кропивницькому” 

№ 109 

   

11. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

№ 110 

   

12. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центральна міська лікарня м.Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство” 

№ 111 
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13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення Кіровоградської дитячої 

міської лікарні шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

№ 112 

   

14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Міська лікарня № 2 ім.Святої Анни м.Кропивницького” 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 

№ 113  

   

15. Про переведення нежилого приміщення по вул.Київській,* у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 

№ 114  

   

16. Про переведення нежилого приміщення по вул.Космонавта 

Попова, *, корп.* у м.Кропивницькому до категорії жилих 

№ 115 

   

17. Про переведення нежилої будівлі по вул.Парковій, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих  

№ 116 

   

18. Про переведення жилих квартир № *, * по Студентському 

бульвару, * у м.Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 117 

   

19. Про переведення жилої квартири № * за адресою:            

площа Дружби народів, * у м.Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 118 

   

20. Про переведення жилого будинку по вул.Холодноярській, * у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 119 

   

21. Про затвердження детальних планів територій в районі вулиці 

Козацької, провулків Козацького та Курінного у 

м.Кропивницькому  

№ 120 

   

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 10 липня 2012 року № 1378 

№ 121 

   

23. Про надання статусу № 122 
   

24. Про надання статусу № 123 
   

25. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

№ 124 

   

26. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 125 

   

27. Про визначення місця проживання дитини № 126 
   

28. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  № 127 
   

29. Про встановлення опіки над майном дитини № 128 
   

30. Про встановлення опіки над майном дитини  № 129 
   

31. Про вибуття дітей із сім'ї патронатного вихователя № 130 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


