МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л № 16
засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
м.Кропивницький

від 27 серпня 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.
Бегун А.П.
Вязовцев В.В.
Глущак Ю.Ю.
Голуб Д.В.

-

Демець Ю.Г.
Дзюба Н.Є.

-

Касьяненко А.І.
Левченко О.М.

-

Мосін О.В.

-

Паливода А.А.

-

Сосонський О.М.

-

Табалов А.О.
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
виконавчий директор обласної організації роботодавців
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
ФОП Касьяненко А.І.
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової
роботи
Центральноукраїнського
національного
технічного університету
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”
секретар міської ради
голова Подільської районної у місті Кропивницькому
ради
Із складу виконкому відсутні:

Кришко О.В.
Онул Л.А.

- голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
- генеральний директор Корпорації “ХХІ століття”

2
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.
Фурман Д.В.
Савченко Т.М.
Смаглюк М.О.
Макарук О.О.
Назарець А.Ф.
Пількін В.А.
Тимоховська Т.М.
Шишко О.М.
Якунін С.В.
Шустер Є.М.
Васецька С.Л.
Свириденко Л.А.
Златопольський С.А.

- 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 відділу орендних відносин та формування
комунального майна управління комунальної власності
- т.в.о. начальника Головного управління житловокомунального господарства
- начальник юридичного управління
- начальник управління охорони здоров'я
- начальник управління культури і туризму
- начальник відділу ведення обліку житла
- начальник управління з питань захисту прав дітей
- начальник відділу з питань запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами
- начальник відділу по роботі із засобами масової
інформації
- помічник міського голови
- головний лікар КНП “АЗПСМ”
- головний лікар КНП “ЦПМСД № 1”
- головний лікар КНП “ЦПМСД № 2”

Райкович А.П.
Результати
голосування:

Пропоную розпочати засідання виконкому
"за" - 15
"проти" "утримались" -

Райкович А.П.

Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний
за основу?
"за" - 15
"проти" "утримались" -

Результати
голосування:

ПОРЯДОК
розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

1.

Балакірєва Світлана Миколаївна
Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кропивницького”
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2.

Макарук Оксана Олександрівна
Про затвердження фінансових планів

3.

Смаглюк Марина Олександрівна
Про розгляд скарги П*** та П*** про скасування постанов адміністративної
комісії

4.

Копецький Юрій Борисович
Про організацію проведення призову громадян України м. Кропивницького
на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року

5.
6.
7.

Фурман Діана Володимирівна
Про дозвіл на списання медичного обладнання
Про надання пільги з орендної плати громадській організації “Щасливий пес”
Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про
безоплатне прийняття до комунальної власності світлофорного об'єкта”

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пількін Валерій Анатолійович
Про взяття громадян на квартирний облік
Про надання ордера на жиле приміщення
Назарець Анна Федорівна
Про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного
виховання м. Кропивницького
Про встановлення меморіальної дошки
Савченко Тетяна Миколаївна
Про присвоєння номера 79 квартирам номери 79 та 79-а у будинку за адресою:
вул. Пацаєва, *** у м. Кропивницькому
Про присвоєння номера 15 квартирам номери 15 та 26-а у будинку за адресою:
вул. Молодіжна, *** у м. Кропивницькому
Про зняття з балансу житлово-комунальних підприємств одноповерхових
багатоквартирних будинків

17.

Вовк Юлія Миколаївна
Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих),
військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС до Дня
захисника України
Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня людей похилого
віку
Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня глухих

18.
19.
20.

Тимоховська Тетяна Миколаївна
Про надання статусу
Про надання дозволів
Про надання дозволів

15.

16.

Різне
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Райкович А.П.
Результати
голосування:

Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому?
“за” - 15
“проти” “утримались” -

Райкович А.П.

в цілому “за” - 15

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про присвоєння звання “Почесний
громадянин міста Кропивницького”
Балакірєва С.М.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 490 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про затвердження фінансових планів
Макарук О.О.
“за” - 15
“проти” -

СЛУХАЛИ:

Про розгляд скарги П***та П*** про скасування постанов
адміністративної комісії
Смаглюк М.О.
“за” - 15
“проти” “утримались” -

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

“утримались” -

Прийняти рішення № 491 (додається)

Прийняти рішення № 492 (додається)
Про організацію проведення призову громадян України
м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтнігрудні 2019 року
Копецький Ю.Б.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 493 (додається)
Про дозвіл на списання медичного обладнання
Фурман Д.В.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 494 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
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Про надання пільги з орендної
організації “Щасливий пес”
Фурман Д.В.
“за” - 15
“проти” -

плати

громадській

“утримались” -

Прийняти рішення № 495 (додається)
Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького
“Про
безоплатне
прийняття
до
комунальної власності світлофорного об'єкта”
Фурман Д.В.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 496 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про взяття громадян на квартирний облік
Пількін В.А.
“за” - 15
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:
Доповідав:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання ордера на жиле приміщення
Пількін В.А.
“за” - 15
“проти” “утримались” -

СЛУХАЛИ:

Про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах
естетичного виховання м. Кропивницького
Назарець А.Ф.
“за” - 15
“проти” “утримались” -

Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Прийняти рішення № 497 (додається)

Прийняти рішення № 498 (додається)

Прийняти рішення № 499 (додається)

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про встановлення меморіальної дошки
Назарець А.Ф.
“за” - 15
“проти” -

СЛУХАЛИ:

Про присвоєння номера 79 квартирам номери 79 та 79-а у
будинку за адресою: вул. Пацаєва,*** у м. Кропивницькому
Савченко Т.М.
“за” - 15
“проти” “утримались” -

Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

“утримались” -

Прийняти рішення № 500 (додається)

Прийняти рішення № 501 (додається)
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СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:
СЛУХАЛИ:
Доповідала:
В обговоренні
взяли участь:
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 15 квартирам номери 15 та 26-а у
будинку
за
адресою:
вул.
Молодіжна,***
у
м. Кропивницькому
Савченко Т.М.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 502 (додається)
Про зняття з балансу житлово-комунальних підприємств
одноповерхових багатоквартирних будинків
Савченко Т.М.
Голуб Д.В. - люди знають?
Савченко Т.М. - рішення оприлюднено.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 503 (додається)
Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих
(померлих), військовополонених та зниклих безвісти
учасників АТО, ООС до Дня захисника України
Вовк Ю.М.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 504 (додається)
Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного
дня людей похилого віку
Вовк Ю.М.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 505 (додається)
Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного
дня глухих
Вовк Ю.М.
“за” - 15
“проти” “утримались” Прийняти рішення № 506 (додається)
Про надання статусу
Тимоховська Т.М.
“за” - 15

“проти” -

Прийняти рішення № 507 (додається)

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

Про надання дозволів
Тимоховська Т.М.
“за” - 15

СЛУХАЛИ:
Доповідала:
Результати
голосування:
Вирішили:

Про надання дозволів
Тимоховська Т.М.
“за” - 15

Міський голова

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 508 з доопрацюванням (додається)

“проти” -

“утримались” -

Прийняти рішення № 509 (додається)

Андрій РАЙКОВИЧ

ПЕРЕЛІК
прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 16
засідання виконкому 27 серпня 2019 року

1.

Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про присвоєння звання “Почесний
громадянин міста Кропивницького”

27.08.2019 р.
№ 490

2.

Про затвердження фінансових планів

№ 491

3.

Про розгляд скарги П*** та П*** про скасування постанов
адміністративної комісії

№ 492

4.

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

№ 493

5.

Про дозвіл на списання медичного обладнання

№ 494

6.

Про надання пільги з орендної плати громадській організації
“Щасливий пес”

№ 495

7.

Про погодження проекту рішення Міської ради міста
Кропивницького “Про безоплатне прийняття до комунальної
власності світлофорного об'єкта”

№ 496

8.

Про взяття громадян на квартирний облік

№ 497

9.

Про надання ордера на жиле приміщення

№ 498

10.

Про погодження розмірів плати за навчання дітей у школах
естетичного виховання м. Кропивницького

№ 499

11.

Про встановлення меморіальної дошки

№ 500

12.

Про присвоєння номера 79 квартирам номери 79 та 79-а у
будинку за адресою: вул. Пацаєва,*** у м. Кропивницькому

№ 501

13.

Про присвоєння номера 15 квартирам номери 15 та 26-а у
будинку
за
адресою:
вул.
Молодіжна,***
у
м. Кропивницькому

№ 502

14.

Про зняття з балансу житлово-комунальних підприємств
одноповерхових багатоквартирних будинків

№ 503
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15.

Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих
(померлих), військовополонених та зниклих безвісти
учасників АТО, ООС до Дня захисника України

№ 504

16.

Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня
людей похилого віку

№ 505

17.

Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня
глухих

№ 506

18.

Про надання статусу

№ 507

19.

Про надання дозволів

№ 508

20.

Про надання дозволів

№ 509

