МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ №5
засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
м.Кропивницький

від 12 березня 2019 року

Голова засідання: Райкович А.П.
Секретар:
Брюм О.М.

- міський голова
- начальник загального відділу

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому:
Артеменко Н.М.
Вязовцев В.В.
Голуб Д.В.
Дзюба Н.Є.
Кришко О.В.
Левченко О.М.
Мосін О.В.
Сосонський О.М.
Табалов А.О.
Фросіняк Р.В.

- виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань”
- член правління ГО “Бойове братерство”
- доцент кафедри експлуатації та ремонту машин
Центральноукраїнського
національного
технічного
університету
- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
- голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
- доктор економічних наук, професор, проректор з наукової
роботи
Центральноукраїнського
національного
технічного університету
- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
- приватний підприємець, член правління ГО “Українська
правозахисна агенція”
- секретар міської ради
- голова Подільської районної у місті Кропивницькому
ради
Із складу виконкому відсутні:

Бегун А.П.
Глущак Ю.Ю.
Дануца О.А.
Демець Ю.Г.
Касьяненко А.І.
Онул Л.А.
Паливода А.А.

-

фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій”
генеральний директор ТОВ “Хімтекс”
голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград”
виконавчий директор обласної організації роботодавців
ФОП Касьяненко А.І.
генеральний директор Корпорації “ХХІ століття”
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
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На засіданні були присутні:
Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького
та відповідальні працівники:
Балакірєва С.М.
Бондаренко А.В.
Бочкова Л.Т.
Вергун О.С.
Вовк Ю.М.
Житник В.П.
Коваленко С.М.
Колодяжний С.О.
Колюка О.С.
Костенко Л.Д.
Білокінь С.В.
Яндович Ю.В.
Лєвашов В.В.
Макарук О.О.
Масло Л.Я.
Ткаченко Г.А.
Назарець А.Ф.
Пількін В.А.
Горін І.М.
Смаглюк М.О.
Храпак О.В.
Шишко О.М.
Якунін С.В.

Райкович А.П.
Результати
голосування:

- начальник відділу кадрової роботи
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
- начальник фінансового управління
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
- начальник управління соціальної підтримки населення
- начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
- начальник управління молоді та спорту
- начальник управління комунальної власності
- начальник управління освіти
- начальник управління капітального будівництва
- заступник начальника Головного управління житловокомунального господарства
- завідувач сектора мобілізаційної роботи та
територіальної оборони
- начальник управління охорони здоров'я
- начальник управління апарату Міської ради
міста Кропивницького
- т.в.о. начальника управління містобудування та
архітектури
- начальник управління культури і туризму
- начальник відділу ведення обліку житла
- головний спеціаліст управління з питань захисту прав
дітей
- начальник юридичного управління
- радник міського голови
- начальник відділу з питань запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами
- начальник відділу по роботі із засобами масової
інформації

Пропоную розпочати засідання виконкому
"за" - 11
"проти" "утримались" -
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Райкович А.П.
Результати
голосування:

Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний
за основу?
"за" - 11
"проти" "утримались" ПОРЯДОК
розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

1.

2.

Бочкова Любов Тимофіївна
Про виконання міського бюджету за 2018 рік та заходи на 2019 рік
Лєвашов Віктор Володимирович
Про організацію проведення призову громадян України м.Кропивницького на
строкову військову службу у квітні-червні 2019 року

3.

Коваленко Сергій Миколайович
Про основні заходи цивільного захисту міста на 2019 рік

4.

Макарук Оксана Олександрівна
Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Вовк Юлія Миколаївна
Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними
послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні
службових обов'язків в Республіці Афганістан”
Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького
Яндович Юлія Володимирівна
Про визначення видів та переліку об'єктів безоплатних суспільно корисних
робіт, оплачуваних суспільно корисних робіт, на яких порушники та засуджені
виконують такі роботи у 2019 році
Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3, 4 рішення
виконавчого комітету міської ради від 22 червня 2009 року № 803 та рішення
виконавчого комітету міської ради від 25 вересня 2012 року № 777
Про затвердження акта про взяття на баланс закінчених будівництвом
світлофорних об'єктів в м.Кропивницькому
Пількін Валерій Анатолійович
Про взяття громадян на квартирний облік
Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення зі списку осіб, які
користуються правом позачергового одержання жилих приміщень
Про віднесення квартир до числа службових
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Про розподіл квартири
Про затвердження рішення про надання квартири
Про надання жилого приміщення у гуртожитку
Ткаченко Ганна Анатоліївна
Про переведення нежилого приміщення по вул.Кременчуцькій, 11 у
м.Кропивницькому до категорії жилих
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній
особі-підприємцю Л*О*Г*
Про
надання
дозволу
на
розміщення
зовнішньої
реклами
ТОВ “ПРОФІ СТАН”
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами КІРОВОГРАДСЬКІЙ
ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ
Про
надання
дозволів
на
розміщення
зовнішньої
реклами
ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ”
Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від
08 травня 2018 року № 2123
Горін Ігор Михайлович
Про надання статусу
Про надання статусу
Про надання статусу
Про надання статусу
Про відрахування В*І*В* з дитячого будинку сімейного типу Іващенків
Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою дитиною
Про надання дозволів
Про надання дозволів
Різне
ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

1.
2.

3.

Вовк Юлія Миколаївна
Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста Кропивницького за депутатськими зверненнями
Про надання грошової допомоги гр.С*Л*П*
Колодяжний Сергій Олександрович
Про влаштування малолітніх дітей до комунального закладу “Дитячий
будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького”
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4.

Білокінь Сергій Валентинович
Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького
“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від
31 січня 2019 року № 2276 “Про затвердження Програми капітального
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального
господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького
на 2019-2021 роки”

Райкович А.П.
Результати
голосування:

Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому?
“за” - 11
“проти” “утримались” -

Райкович А.П.

в цілому “за” - 11

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про виконання міського бюджету за 2018 рік та заходи на
2019 рік
Бочкова Л.Т.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 131 (додається)
Про організацію проведення призову громадян України
м.Кропивницького на строкову військову службу у
квітні-червні 2019 року
Лєвашов В.В.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 132 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про основні заходи цивільного захисту міста на 2019 рік
Коваленко С.М.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля
Макарук О.О.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

Прийняти рішення № 133 (додається)

Прийняти рішення № 134 (додається)
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СЛУХАЛИ:

Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про звільнення на 50% від оплати за
користування житлово-комунальними послугами членів
сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні
службових обов'язків в Республіці Афганістан”
Вовк Ю.М.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 135 (додається)
Про надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького
Вовк Ю.М.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 136 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання грошової допомоги гр.С*Л*П*
Вовк Ю.М.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:

Про надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького за депутатськими
зверненнями
Вовк Ю.М.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:

Доповідала:
В обговоренні
взяли участь:
Результати
голосування:
Вирішили:

Прийняти рішення № 137 (додається)

Прийняти рішення № 138 (додається)
Про визначення видів та переліку об'єктів безоплатних
суспільно корисних робіт, оплачуваних суспільно корисних
робіт, на яких порушники та засуджені виконують такі
роботи у 2019 році
Яндович Ю.В.
Райкович А.П. - залучати більше людей, роботи багато.
“за” - 11

“проти” -

Прийняти рішення № 139 (додається)

“утримались” -
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СЛУХАЛИ:

Доповідала:
В обговоренні
взяли участь:
Вирішили:
Результати
голосування:

Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1, 3, 4
рішення виконавчого комітету міської ради від 22 червня
2009 року № 803 та рішення виконавчого комітету міської
ради від 25 вересня 2012 року № 777
Яндович Ю.В.
Райкович А.П. - що сталося, що треба збільшувати
коефіцієнт? Доопрацювати рішення.
Рішення відтермінувати
“за” - 11
“проти” “утримались” Запросити на наступний виконком Ілика Р.І., генерального
директора ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про затвердження акта про взяття на баланс закінчених
будівництвом світлофорних об'єктів в м.Кропивницькому
Яндович Ю.В.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 140 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про взяття громадян на квартирний облік
Пількін В.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:

Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення зі
списку осіб, які користуються правом позачергового
одержання жилих приміщень
Пількін В.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Прийняти рішення № 141 (додається)

Прийняти рішення № 142 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про віднесення квартир до числа службових
Пількін В.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про розподіл квартири
Пількін В.А.
“за” - 11

Прийняти рішення № 143 (додається)

“проти” -

Прийняти рішення № 144 (додається)

“утримались” -
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СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про затвердження рішення про надання квартири
Пількін В.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання жилого приміщення у гуртожитку
Пількін В.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:

Про
переведення
нежилого
приміщення
по
вул.Кременчуцькій, 11 у м.Кропивницькому до категорії
жилих
Ткаченко Г.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
В обговоренні
взяли участь:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Прийняти рішення № 145 (додається)

Прийняти рішення № 146 (додається)

Прийняти рішення № 147 (додається)
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
фізичній особі-підприємцю Л*О*Г*
Ткаченко Г.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 148 (додається)
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ТОВ “ПРОФІ СТАН”
Ткаченко Г.А.
Голуб Д.В. - це нова рекламна площа?
Ткаченко Г.А. - так.
“за” - 10
“проти” “утримались” - 1
Прийняти рішення № 149 (додається)
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ
Ткаченко Г.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 150 (додається)

9
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
В обговоренні
взяли участь:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ”
Ткаченко Г.А.
Райкович А.П. - я не беру участі у голосуванні.
“за” - 9

“проти” -

“утримались” - 1

Рішення не прийнято.
Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 08 травня 2018 року № 2123
Ткаченко Г.А.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 151 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання статусу
Горін І.М.
“за” - 11

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання статусу
Горін І.М.
“за” - 11

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання статусу
Горін І.М.
“за” - 11

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання статусу
Горін І.М.
“за” - 11

СЛУХАЛИ:

Про відрахування В*І*В* з дитячого будинку сімейного
типу Іващенків
Горін І.М.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 152 (додається)

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 153 (додається)

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 154 (додається)

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 155 (додається)

Прийняти рішення № 156 (додається)

10
СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про звільнення від повноважень
неповнолітньою дитиною
Горін І.М.
“за” - 11
“проти” -

піклувальника

над

“утримались” -

Прийняти рішення № 157 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання дозволів
Горін І.М.
“за” - 11

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання дозволів
Горін І.М.
“за” - 11

СЛУХАЛИ:

Про влаштування малолітніх дітей до комунального закладу
“Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста
Кропивницького”
Колодяжний С.О.
“за” - 11
“проти” “утримались” -

Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:

Доповідав:
В обговоренні
взяли участь:
Результати
голосування:
Вирішили:

Міський голова

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 158 (додається)

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 159 (додається)

Прийняти рішення № 160 (додається)
Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276
“Про затвердження Програми капітального будівництва,
реконструкції
та
капітального
ремонту
об'єктів
комунального господарства і соціально-культурного
призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки”
Білокінь С.В.
Голуб Д.В. - ми знімаємо 1 млн.грн з МСЧ?
Білокінь С.В. - знімаємо і тут же додаємо.
“за” - 11
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 161 (додається)

А.РАЙКОВИЧ

ПЕРЕЛІК
прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 5
засідання виконкому 12 березня 2019 року
1.

Про виконання міського бюджету за 2018 рік та заходи на
2019 рік

12.03.2019 р.
№ 131

2.

Про організацію проведення призову громадян України
м.Кропивницького на строкову військову службу у
квітні-червні 2019 року

№ 132

3.

Про основні заходи цивільного захисту міста на 2019 рік

№ 133

4.

Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля

№ 134

5.

Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про звільнення на 50% від оплати за
користування житлово-комунальними послугами членів сімей
військовослужбовців, які загинули при виконанні службових
обов'язків в Республіці Афганістан”

№ 135

6.

Про надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького

№ 136

7.

Про надання грошової допомоги гр.С*Л*П*

№ 137

8.

Про надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького за депутатськими
зверненнями

№ 138

9.

Про визначення видів та переліку об'єктів безоплатних
суспільно корисних робіт, оплачуваних суспільно корисних
робіт, на яких порушники та засуджені виконують такі роботи
у 2019 році

№ 139

10. Про затвердження акта про взяття на баланс закінчених
будівництвом світлофорних об'єктів в м.Кропивницькому

№ 140

11. Про взяття громадян на квартирний облік

№ 141

12. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення зі
списку осіб, які користуються правом позачергового
одержання жилих приміщень

№ 142

13. Про віднесення квартир до числа службових

№ 143

14. Про розподіл квартири

№ 144

15. Про затвердження рішення про надання квартири

№ 145

16. Про надання жилого приміщення у гуртожитку

№ 146

17. Про
переведення
нежилого
приміщення
по
вул.Кременчуцькій, 11 у м.Кропивницькому до категорії
жилих

№ 147

2
18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
фізичній особі-підприємцю Л*О*Г*

№ 148

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ТОВ “ПРОФІ СТАН”

№ 149

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ

№ 150

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 08 травня 2018 року № 2123

№ 151

22. Про надання статусу

№ 152

23. Про надання статусу

№ 153

24. Про надання статусу

№ 154

25. Про надання статусу

№ 155

26. Про відрахування В*І*В* з дитячого будинку сімейного типу
Іващенків

№ 156

27. Про звільнення від повноважень
неповнолітньою дитиною

№ 157

піклувальника

над

28. Про надання дозволів

№ 158

29. Про надання дозволів

№ 159

30. Про влаштування малолітніх дітей до комунального закладу
“Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста
Кропивницького”

№ 160

31. Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 “Про
затвердження
Програми
капітального
будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального
господарства і соціально-культурного призначення міста
Кропивницького на 2019-2021 роки”

№ 161

