МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л № 10
засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
м.Кропивницький

від 29 травня 2019 року

Голова засідання: Табалов А.О.
Секретар:
Колесник І.В.

- секретар міської ради
- заступник начальника відділу завідувач сектора контролю
загального відділу

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому:
Артеменко Н.М.
Бегун А.П.
Вязовцев В.В.
Глущак Ю.Ю.
Голуб Д.В.

-

Дзюба Н.Є.

-

Касьяненко А.І.
Кришко О.В.
Мосін О.В.

-

Паливода А.А.

-

Сосонський О.М.

-

Фросіняк Р.В.

-

виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань”
фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій”
член правління ГО “Бойове братерство”
генеральний директор ТОВ “Хімтекс”
доцент кафедри експлуатації та ремонту машин
Центральноукраїнського
національного
технічного
університету
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
ФОП Касьяненко А.І.
голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
приватний підприємець, член правління ГО “Українська
правозахисна агенція”
голова Подільської районної у місті Кропивницькому
ради
Із складу виконкому відсутні:

Райкович А.П.
Дануца О.А.
Демець Ю.Г.

- міський голова
- голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград”
- виконавчий директор обласної організації роботодавців
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Левченко О.М.
Онул Л.А.

- доктор економічних наук, професор, проректор з наукової
роботи
Центральноукраїнського
національного
технічного університету
- генеральний директор Корпорації “ХХІ століття”
На засіданні були присутні:

Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького
та відповідальні працівники:
Балакірєва С.М.
Бондаренко А.В.
Вергун О.С.
Вовк Ю.М.
Коваленко С.М.
Колюка О.С.
Білокінь С.В.
Яндович Ю.В.
Лєвашов В.В.
Пількін В.А.
Тимоховська Т.М.
Татарко Д.А.
Храпак О.В.
Якунін С.В.

- начальник відділу кадрової роботи
- керуючий справами виконавчого комітету міської ради
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
- начальник управління соціальної підтримки населення
- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
- начальник управління комунальної власності
- начальник управління капітального будівництва
- заступник начальника Головного управління житловокомунального господарства
- завідувач сектора мобілізаційної роботи та
територіальної оборони
- начальник відділу ведення обліку житла
- начальник управління з питань захисту прав дітей
- заступник начальника управління - начальник відділу
представництва інтересів в судах юридичного
управління
- радник міського голови
- начальник відділу по роботі із засобами масової
інформації

Табалов А.О.
Результати
голосування:

Пропоную розпочати засідання виконкому
"за" - 12
"проти" "утримались" -

Табалов А.О.

Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний
за основу?
"за" - 12
"проти" "утримались" -

Результати
голосування:
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ПОРЯДОК
розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Коваленко Сергій Миколайович
Про безоплатну передачу майна
Лєвашов Віктор Володимирович
Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”
Білокінь Сергій Валентинович
Про передачу закінченого будівництвом об'єкта
Колюка Олег Сергійович
Про встановлення пільги з орендної плати за оренду приміщення по
пров.Декабристів, 10
Яндович Юлія Володимирівна
Про присвоєння номера * квартирам номер * та * у житловому будинку за
адресою: Студентський бульвар, 8 у м.Кропивницькому
Про присвоєння номера * жилому приміщенню у будинку за адресою:
вул.Космонавта Попова, 9, корп.2 у м.Кропивницькому
Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом
вулицями м.Кропивницького”
Вовк Юлія Миколаївна
Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2019 роки”
Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого
учасника операції Об'єднаних сил для встановлення пам'ятника
Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника
операції Об'єднаних сил
Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого
учасника операції Об'єднаних сил для вирішення соціально-побутових питань
Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції
Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького
Пількін Валерій Анатолійович
Про взяття громадян на квартирний облік
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Про зняття громадян з обліку
Про надання жилого приміщення у гуртожитку

14.
15.

Мартинова Ірина Володимирівна
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”
Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній
особі-підприємцю ГЕРШКУЛУ С.В.
Про внесення доповнень до пункту 1 рішення Виконавчого комітету Міської
ради міста Кропивницького від 28 березня 2019 року № 190 “Про надання
дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ
“ЯТРАНЬ”
Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від
22 липня 2014 року № 1637
Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від
04 липня 2005 року № 202, 203 та від 22 серпня 2005 року № 268

16.
17.
18.

19.
20.

Тимоховська Тетяна Миколаївна
Про утворення прийомної сім'ї П*С*Ю* та влаштування до неї на виховання
та спільне проживання малолітньої дитини
Про відмову у призначенні опікуном над малолітньою дитиною
Про надання статусу
Про надання статусу
Про надання дозволів

21.
22.
23.
24.
25.

Різне
ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК
розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

1.

Татарко Дмитро Анатолійович
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
13 жовтня 2016 року № 528 “Про затвердження Положення та створення
тендерного комітету виконавчого комітету Кіровоградської міської ради”

Табалов А.О.
Результати
голосування:

Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому?
“за” - 12
“проти” “утримались” -

Табалов А.О.

в цілому “за” - 12
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Шляхом опитування прийнято рішення:
15.05.2019 р.
№ 303

Про перерозподіл видатків на 2019 рік у межах загального
обсягу бюджетних призначень управління розвитку
транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького

20.05.2019 р.
№ 304

Про недоцільність поповнення дитячого будинку сімейного
типу І*

20.05.2019 р.
№ 305

Про переведення дитячого будинку сімейного типу І* в
статус прийомної сім'ї

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про безоплатну передачу майна
Коваленко С.М.
“за” - 12
“проти” -

СЛУХАЛИ:

Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому
міському військовому комісаріату”
Лєвашов В.В.
“за” - 12
“проти” “утримались” -

Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

“утримались” -

Прийняти рішення № 306 (додається)

Прийняти рішення № 307 (додається)
Зайшов Мосін О.В.

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про передачу закінченого будівництвом об'єкта
Білокінь С.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:

Про встановлення пільги з орендної плати за оренду
приміщення по пров.Декабристів, 10
Колюка О.С.
“за” - 13
“проти” “утримались” -

Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Прийняти рішення № 308 (додається)

Прийняти рішення № 309 (додається)
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СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:

Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:

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

Про присвоєння номера * квартирам номер * та * у
житловому будинку за адресою: Студентський бульвар, 8 у
м.Кропивницькому
Яндович Ю.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 310 (додається)
Про присвоєння номера * жилому приміщенню у будинку за
адресою:
вул.Космонавта
Попова,
9,
корп.2
у
м.Кропивницькому
Яндович Ю.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 311 (додається)
Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних
засобів
регулювання
дорожнім
рухом
вулицями
м.Кропивницького”
Яндович Ю.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 312 (додається)
Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської
ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження
Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”
Вовк Ю.М.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 313 (додається)
Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї
загиблого учасника операції Об'єднаних сил для
встановлення пам'ятника
Вовк Ю.М.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 314 (додається)
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СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині
загиблого учасника операції Об'єднаних сил
Вовк Ю.М.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 315 (додається)
Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї
загиблого учасника операції Об'єднаних сил для вирішення
соціально-побутових питань
Вовк Ю.М.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 316 (додається)
Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
операції
Об'єднаних
сил,
які
є
мешканцями
м.Кропивницького
Вовк Ю.М.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 317 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про взяття громадян на квартирний облік
Пількін В.А.
“за” - 13
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про зняття громадян з обліку
Пількін В.А.
“за” - 13
“проти” -

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання жилого приміщення у гуртожитку
Пількін В.А.
“за” - 13
“проти” “утримались” -

Прийняти рішення № 318 (додається)

“утримались” -

Прийняти рішення № 319 (додається)

Прийняти рішення № 320 (додається)
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СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:

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

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”
Мартинова І.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 321 (додається)
Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
фізичній особі-підприємцю ГЕРШКУЛУ С.В.
Мартинова І.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 322 (додається)
Про внесення доповнень до пункту 1 рішення Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького від
28 березня 2019 року № 190 “Про надання дозволів на
розміщення зовнішньої реклами ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ
“ЯТРАНЬ”
Мартинова І.В.
“за” - 12
“проти” “утримались” - 1
Прийняти рішення № 323 (додається)
Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 22 липня 2014 року № 1637
Мартинова І.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 324 (додається)
Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
від 04 липня 2005 року № 202, 203 та від
22 серпня 2005 року № 268
Мартинова І.В.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 325 (додається)
Про утворення прийомної сім'ї П*С*Ю* та влаштування до
неї на виховання та спільне проживання малолітньої дитини
Тимоховська Т.М.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 326 (додається)
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СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про відмову у призначенні опікуном над малолітньою
дитиною
Тимоховська Т.М.
“за” - 13
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 327 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання статусу
Тимоховська Т.М.
“за” - 13

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання статусу
Тимоховська Т.М.
“за” - 13

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання дозволів
Тимоховська Т.М.
“за” - 13

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 13 жовтня 2016 року № 528 “Про затвердження
Положення та створення тендерного комітету виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради”
Татарко Д.А.
“за” - 13
“проти” “утримались” -

Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 328 (додається)

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 329 (додається)

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 330 (додається)

Прийняти рішення № 331 (додається)

Секретар міської ради

А.ТАБАЛОВ

ПЕРЕЛІК
прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 10
засідання виконкому 29 травня 2019 року
1.

Про перерозподіл видатків на 2019 рік у межах загального
обсягу бюджетних призначень управління розвитку
транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(Рішення прийнято шляхом опитування)

15.05.2019
р.№ 303

2.

Про недоцільність поповнення дитячого будинку сімейного
типу І* (Рішення прийнято шляхом опитування)

20.05.2019 р.
№ 304

3.

Про переведення дитячого будинку сімейного типу І* в статус
прийомної сім'ї (Рішення прийнято шляхом опитування)

20.05.2019 р.
№ 305

4.

Про безоплатну передачу майна

29.05.2019 р.
№ 306

5.

Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому
міському військовому комісаріату”

№ 307

6.

Про передачу закінченого будівництвом об'єкта

№ 308

7.

Про встановлення пільги з орендної плати за оренду
приміщення по пров.Декабристів, 10

№ 309

8.

Про присвоєння номера * квартирам номер * та * у житловому
будинку за адресою: Студентський бульвар, 8 у
м.Кропивницькому

№ 310

9.

Про присвоєння номера * жилому приміщенню у будинку за
адресою:
вул.Космонавта
Попова,
9,
корп.2
у
м.Кропивницькому

№ 311

10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних
засобів
регулювання
дорожнім
рухом
вулицями
м.Кропивницького”

№ 312

11. Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради
від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження Програми
соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2019 роки”

№ 313

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї
загиблого учасника операції Об'єднаних сил для встановлення
пам'ятника

№ 314

2
13. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині
загиблого учасника операції Об'єднаних сил

№ 315

14. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї
загиблого учасника операції Об'єднаних сил для вирішення
соціально-побутових питань

№ 316

15. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького

№ 317

16. Про взяття громадян на квартирний облік

№ 318

17. Про зняття громадян з обліку

№ 319

18. Про надання жилого приміщення у гуртожитку

№ 320

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”

№ 321

20. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
фізичній особі-підприємцю ГЕРШКУЛУ С.В.

№ 322

21. Про внесення доповнень до пункту 1 рішення Виконавчого
комітету Міської ради міста
Кропивницького від
28 березня 2019 року № 190 “Про надання дозволів на
розміщення зовнішньої реклами ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ
“ЯТРАНЬ”

№ 323

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
від 22 липня 2014 року № 1637

№ 324

23. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
від 04 липня 2005 року № 202, 203 та від 22 серпня 2005 року
№ 268

№ 325

24. Про утворення прийомної сім'ї П*С*Ю* та влаштування до
неї на виховання та спільне проживання малолітньої дитини

№ 326

25. Про відмову у призначенні опікуном над малолітньою
дитиною

№ 327

26. Про надання статусу

№ 328

27. Про надання статусу

№ 329

28. Про надання дозволів

№ 330

29. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської
ради від 13 жовтня 2016 року № 528 “Про затвердження
Положення та створення тендерного комітету виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради”

№ 331

