
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 7 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 11 квітня 2019 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 

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

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

виконавчих органів ради 

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 

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська 

правозахисна агенція” 

Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

Райкович А.П. - міський голова 

Бегун А.П. - фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

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

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

органів ради 

Табалов А.О. - секретар міської ради 
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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 

Житник В.П. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Брюховецький О.Г. - заступник начальника спеціалізованої інспекції 

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

  та цивільного захисту населення 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

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

  торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

  Кропивницького 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із засобами масової 

  інформації  

 

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 

 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Коваленко Сергій Миколайович 

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

13 червня 2017 року № 274 “Про затвердження Положення про міську комісію 

з питань евакуації та складу міської комісії з питань евакуації” 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

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

безоплатну передачу завершених будівництвом зовнішніх водопроводів у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про встановлення пільги з орендної плати  
  

 Брюховецький Олександр Григорович 

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

затвердження Положення про спеціалізовану інспекцію Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції” 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

5. Про затвердження Тимчасового положення про забезпечення здійснення 

контролю у сфері благоустрою та виконання заходів з відновлення об'єктів 

благоустрою 

6. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького 

  

 Житник Віктор Петрович  

7. Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно перевезених 

пасажирів до платних  

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

звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами” 

  

 Морква Маріанна Олександрівна 

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

14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження нового складу координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва” 

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

Кропивницького від 28 листопада 2018 року № 570 “Про затвердження плану 

діяльності Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” 
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11. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про 

затвердження Плану дій сталого Енергетичного розвитку м.Кропивницького 

на період до 2020 року” 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ “УКРРЕКЛАМА” 

13. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній            

особі-підприємцю ГЕРШКУЛУ С.В. 

14. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від                       

10 березня 2009 року № 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000, 1001 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

15. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого 

учасника операції Об'єднаних сил для встановлення пам'ятника 

16. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького 

17. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих/померлих, військовополонених та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил для вирішення 

соціально-побутових питань  

18. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих/померлих, 

військовополонених та зниклих безвісти учасників антитерористичної 

операції, операції Об'єднаних сил  
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

19. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по вул.Віктора Чміленка, 54 у 

місті Кропивницькому 

20. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по вул.Віктора Чміленка, 54 у 

місті Кропивницькому  

21. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по вул.Віктора Чміленка, 54 у 

місті Кропивницькому  

22. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по вул.Декабристів, 22/75 у місті 

Кропивницькому  

23. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, 

залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках, на       

2019-2022 роки» 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

24. Про взяття громадян на квартирний облік  

25. Про зняття громадян з обліку 

26. Про виключення квартири із числа службових  

27. Про надання ордерів на жилі приміщення  

28. Про перенесення дати перебування громадянки на квартирному обліку  

29. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації 
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 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

30. Про надання дозволів 

31. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав дітей про 

підтвердження місця проживання дитини У*В*С*, *** року народження, для 

її тимчасового виїзду за межі України 

32. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

33. Про надання статусу  

34. Про надання статусу  

35. Про надання статусу  

36. Про надання статусу  

37. Про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя  

38. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

  

 Різне 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

11 квітня 2019 року о 14.00 

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась забрати з 

пологового будинку 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження передавального акта” 

  

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому “за” - 11 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

02.04.2019 р. 

№ 193 

Про негайне відібрання дитини 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 13 червня 2017 року № 274 “Про затвердження 

Положення про міську комісію з питань евакуації та складу 

міської комісії з питань евакуації” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 194 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу завершених 

будівництвом зовнішніх водопроводів у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 195 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 196 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Положення про 

спеціалізовану інспекцію Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції” 

Доповідав: Брюховецький О.Г. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 197 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Тимчасового положення про 

забезпечення здійснення контролю у сфері благоустрою та 

виконання заходів з відновлення об'єктів благоустрою 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чому це положення є тимчасовим? 

Смаглюк М.О. - за своєю правовою природою правила 

благоустрою є регуляторним актом. Цей порядок буде 

складовою нових правил благоустрою. 

Дануца О.А. - що стосується тимчасових споруд, з яких 

ведеться комерційна діяльність. Вже минає 9 місяців, як ми  
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 прийняли рішення про демонтаж багатьох кіосків.              

КП “Благоустрій” саботує наше рішення. 

Мосін О.В. - це не стосується цього рішення. Але останнім 

часом ми не збирали комісію. Управлінню архітектури 

добавили 2 одиниці, вони будуть працювати з цим, міський 

голова заборонив видавати дозволи на розміщення 

тимчасових споруд. 

Дануца О.А. - я кажу про рішення комісії, яке має бути 

виконаним. Що робити з тим рішенням? 

Мосін О.В. - Мездріну В.М. підготувати інформацію на 

наступне засідання. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 198 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу адміністративної комісії 

при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 199 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно 

перевезених пасажирів до платних  

Доповідав: Житник В.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 200 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ 

груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами” 

Доповідав: Житник В.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 201 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження 

нового складу координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва” 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 202 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від                                  

28 листопада 2018 року № 570 “Про затвердження плану 

діяльності Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2019 рік” 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 203 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження 

Плану дій сталого Енергетичного розвитку 

м.Кропивницького на період до 2020 року” 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 204 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ “УКРРЕКЛАМА” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 1  

Вирішили: Прийняти рішення № 205 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ГЕРШКУЛУ С.В. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” - 2   

Вирішили: Рішення не прийнято 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами від 10 березня 2009 року № 993, 994, 995, 997, 998, 

999, 1000, 1001 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 206 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил для 

встановлення пам'ятника 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 207 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями 

м.Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 208 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам 

сімей загиблих/померлих, військовополонених та зниклих 

безвісти учасників антитерористичної операції, операції 

Об'єднаних сил для вирішення соціально-побутових питань  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 209 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих/померлих, військовополонених та зниклих 

безвісти учасників антитерористичної операції, операції 

Об'єднаних сил  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 210 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 211 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зміну нумерації квартири № * у будинку по вул.Віктора 

Чміленка, 54 у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 212 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зміну нумерації квартири № * у будинку по вул.Віктора 

Чміленка, 54 у місті Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 213 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зміну нумерації квартири № * у будинку по вул.Віктора 

Чміленка, 54 у місті Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 214 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зміну нумерації квартири № * у будинку по 

вул.Декабристів, 22/75 у місті Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 215 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького «Про затвердження Програми 

відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених 

ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових 

будинках, на 2019-2022 роки» 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 216 (додається) 
 

Дануца О.А. вийшов. 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 217 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 218 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 219 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордерів на жилі приміщення  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 220 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про перенесення дати перебування громадянки на 

квартирному обліку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 221 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 222 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 223 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

У*В*С*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 224 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 225 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 226 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 227 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 228 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 229 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 230 (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” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 231 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась 

забрати з пологового будинку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 232 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження передавального акта” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 233 (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 № 7 

 засідання виконкому 11 квітня 2019 року 

 

1. Про негайне відібрання дитини 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

02.04.2019 р. 

№ 193 
   

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 13 червня 2017 року № 274 “Про затвердження 

Положення про міську комісію з питань евакуації та складу 

міської комісії з питань евакуації” 

11.04.2019 р. 

№ 194 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу завершених 

будівництвом зовнішніх водопроводів у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

№ 195 

   

4. Про встановлення пільги з орендної плати № 196 
   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Положення про 

спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького 

в новій редакції” 

№ 197 

   

6. Про затвердження Тимчасового положення про забезпечення 

здійснення контролю у сфері благоустрою та виконання 

заходів з відновлення об'єктів благоустрою 

№ 198 

   

7. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького 

№ 199 

   

8. Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно 

перевезених пасажирів до платних  

№ 200 

   

9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ 

груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за 

користування квартирними телефонами” 

№ 201 

   

10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження 

нового складу координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва” 

№ 202 

   

11. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 28 листопада 2018 року № 570 

“Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік” 

№ 203 
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12. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження Плану дій 

сталого Енергетичного розвитку м.Кропивницького на період 

до 2020 року” 

№ 204 

   

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ “УКРРЕКЛАМА” 

№ 205 

   

14. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 10 березня 2009 року № 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000, 

1001 

№ 206 

   

15. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил для встановлення 

пам'ятника 

№ 207 

   

16. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького 

№ 208 

   

17. Про надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих/померлих, військовополонених та зниклих безвісти 

учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних 

сил для вирішення соціально-побутових питань 

№ 209 

   

18. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих/померлих, військовополонених та зниклих безвісти 

учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних 

сил  

№ 210 

   

19. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 211 

   

20. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по        

вул.Віктора Чміленка, 54 у місті Кропивницькому 

№ 212 

   

21. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по        

вул.Віктора Чміленка, 54 у місті Кропивницькому  

№ 213 

   

22. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по        

вул.Віктора Чміленка, 54 у місті Кропивницькому  

№ 214 

   

23. Про зміну нумерації квартири № * у будинку по 

вул.Декабристів, 22/75 у місті Кропивницькому  

№ 215 

   

24. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького «Про затвердження Програми відшкодування 

частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста 

Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки» 

№ 216 
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25. Про взяття громадян на квартирний облік  № 217 
   

26. Про зняття громадян з обліку № 218 
   

27. Про виключення квартири із числа службових  № 219 
   

28. Про надання ордерів на жилі приміщення № 220 
   

29. Про перенесення дати перебування громадянки на 

квартирному обліку  

№ 221 

   

30. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації № 222 
   

31. Про надання дозволів № 223 
   

32. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини У*В* С*, 

*** року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України 

№ 224 

   

33. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 225 
   

34. Про надання статусу  № 226 
   

35. Про надання статусу  № 227 
   

36. Про надання статусу № 228 
   

37. Про надання статусу  № 229 
   

38. Про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя  № 230 
   

39. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 231 

   

40. Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась 

забрати з пологового будинку 

№ 232 

   

41. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження передавального акта” 

№ 233 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


