
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 17 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький     від 11 вересня 2019 року 

 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

 

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

 

Артеменко Н.М. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань” 

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

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 

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 

Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Мосін О.В.  -  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

органів ради 

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 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

   
 

На засіданні були присутні: 

 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

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 

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

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

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

  та цивільного захисту населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

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

  комунального господарства 

Мартинова І.В. - т.в.о. начальника 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 

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

  інформації  

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Макаров С.О. - директор ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” 

Мисака І.О. - власник ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” 

Лузан Л.М. - голова Громадської ради міста Кропивницького  
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 15 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про нагородження з нагоди 265-ої річниці заснування міста 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

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

передачу пожежних гідрантів” 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького” (зі змінами)”  

  

 Житник Віктор Петрович 

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

08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження мережі автобусних 

маршрутів загального користування м. Кіровограда” 

  

 Колюка Олег Сергійович 

5. Про встановлення пільги з орендної плати  

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

6. Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у                             

м. Кропивницькому 

7. Про присвоєння номерів часткам квартири номер 408 у будинку по              

пров. Павла Бута, * у місті Кропивницькому 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

8. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

9. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 
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 Морква Маріанна Олександрівна 

10. Про встановлення розміру витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію 

11. Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги із захоронення 

побутових відходів 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

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

09 лютого 2009 року № 195 “Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами в м. Кропивницькому та Порядку визначення розміру 

плати за право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній 

власності, для розташування рекламних засобів” 

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній              

особі-підприємцю КЕРМАН І.Л. 

14. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРПРО” 

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                               

ТОВ “ГБ ОІЛ-ГРУП” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

16. Про взяття громадян на квартирний облік 

17. Про зняття громадян з квартирного обліку 

18. Про надання ордера на жиле приміщення 

19. Про виключення квартири із числа службових 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

20. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

21. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого 

учасника операції Об'єднаних сил для вирішення соціально-побутових питань 

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

учасника операції Об'єднаних сил для встановлення пам'ятника 

23. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

операції Об'єднаних сил 

24. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

25. Про надання статусу  

26. Про надання статусу  

27. Про встановлення опіки над майном дитини 

28. Про припинення опіки над майном 

29. Про припинення опіки над майном  

30. Про визначення місця проживання дитини 
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31. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

32. Про продовження терміну перебування дітей в сім'ї патронатного вихователя 

33. Про надання дозволів 
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Колюка Олег Сергійович 

1. Про надання пільги з орендної плати 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про внесення змін та доповнень до рішень Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

3. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому будинку 

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

підтвердження місця проживання дітей С*Є*А*, *** року народження, 

С*А*А*, *** року народження, для їх тимчасового виїзду за межі України 

 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 15 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

10.09.2019 р. 

№ 510 

Про затвердження рішення 

 

СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди 265-ої річниці заснування міста 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - заявляю про конфлікт інтересів, голосувати не 

буду. 

Паливода А.А. - заявляю про конфлікт інтересів, голосувати 

не буду. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 511 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу пожежних гідрантів” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 512 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького” (зі змінами)”  

Доповідав: Білокінь С.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - нам необхідні фахові спеціалісти. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 513 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження 

мережі автобусних маршрутів загального користування       

м. Кіровограда” 

Доповідав: Житник В.П. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 514 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення пільги з орендної плати  

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 515 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 516 (додається) 

 

 



7 

 

СЛУХАЛИ:  Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 517 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номерів часткам квартири номер 408 у 

будинку по пров. Павла Бута, * у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 518 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 519 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 520 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію 

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чи раніше приймалось таке рішення? 

Морква М.О. - так. 

Кришко О.В. - якщо надання інформації в електронному 

вигляді? 

Морква М.О. - безкоштовно 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 521 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги із 

захоронення побутових відходів 

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - тариф на захоронення відходів тягне за собою 

тариф на вивезення сміття. На скільки буде збільшено? 

Морква М.О. - 23,45 грн для населення, 20,23 грн для 

багатоквартирних будинків. 
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 Голуб Д.В. - департамент використав весь ліміт зменшення 

тарифу? 

Морква М.О. - так. 

Голуб Д.В. - по підприємству вдарив земельний податок. 

Паливода А.А. - найбільше вплинув екологічний податок. 

Морква М.О. - ми працюємо в рамках раніше прийнятих 

рішень. 

Голуб Д.В. - зараз іде зменшення тарифів, а ми займаємось 

збільшенням тарифу. Це накладно для населення.  

Морква М.О. - до сьогоднішнього дня тариф прийнято не 

було. На зараз цей тариф є економічно обгрунтованим.  

Голуб Д.В. - це забагато. Якість вивезення сміття низька. 

Необхідно підвищити якість послуг. 

Вязовцев В.В. - чи в інвестиційній програмі закладені 

кошти на розвиток? 

Морква М.О. - ні. 

Бегун А.П. - ми вже підвищували тариф, а зараз знову 

підвищуємо. Як це ми людям пояснимо? 

Морква М.О. - я зараз можу говорити як економіст. 

Бегун А.П. - щодо фактичних витрат ви дивились? 

Морква М.О. - всі розрахунки відповідають фактичним 

витратам. 

Голуб Д.В. - на 1 рік це приблизно 2 млн грн прибутку. Чи 

можливе співфінансування з бюджету? 

Райкович А.П. - ми не можемо інвестувати приватне 

підприємство. 

Піднімати тарифи дуже важко і складно. Але ми не можемо 

не бачити проблеми партнера. Полігон змінився порівняно з 

минулими роками. Ми свідомо вимагали предметно 

наведення порядку. Це ущільнювач відходів, 

каліфорнійський черв'як, який переробляє все в гумус, 

роботи по залученню інвестора. 

Підприємство змогло реалізувати поставлені завдання. Є 

сортувальна станція. 

Ми вже забрали декілька підприємств в комунальну 

власність. Залишається право вирішувати свої проблеми та 

нести відповідальність професійно. Я розумію резонанс. Я 

завжди вимагаю від підприємства вчасного вивезення 

сміття. 

Левченко О.М. - полігон дійсно знаходиться в задовільному 

стані. Немає необхідності збільшувати територію. Але я не 

погоджуюсь з якістю послуг. 

Табалов А.О. - я особисто дуже серйозно критикував 

підприємство за якість послуг. Зараз встановлена система 

дегазації, є екологічна проблема. Я підтримую, що 

підприємство треба критикувати, але ми маємо нормальну  

  



 

 

9 

 

 ситуацію в плані захоронення відходів. Тут інвестор працює 

сам. У нас ринкова економіка. Дане підприємство не 

потребує коштів бюджету. Я буду підтримувати дане 

рішення. 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 4   

Вирішили: Прийняти рішення № 522 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09 лютого 2009 року № 195 “Про затвердження 

Правил розміщення зовнішньої реклами в                              

м. Кропивницькому та Порядку визначення розміру плати за 

право тимчасового користування місцем, що перебуває у 

комунальній власності, для розташування рекламних 

засобів” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 523 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КЕРМАН І.Л. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 524 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРПРО” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 525 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                               

ТОВ “ГБ ОІЛ-ГРУП” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Артеменко Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2  

Вирішили: Прийняти рішення № 526 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 527 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 528 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 529 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 530 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                           

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 531 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил для вирішення 

соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 532 (додається) 
 

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” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 533 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 534 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 535 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішень Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 536 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 537 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 538 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 539 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 540 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 541 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 542 (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” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 543 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну перебування дітей в сім'ї 

патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 544 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 545 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, покинутої в 

пологовому будинку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 546 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дітей 

С*Є*А*, *** року народження, С*А*А*, *** року 

народження, для їх тимчасового виїзду за межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 547 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 17 

 засідання виконкому 11 вересня 2019 року 

 

 

1. Про затвердження рішення 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

10.09.2019 р. 

№ 510 

   

2. Про нагородження з нагоди 265-ої річниці заснування міста 11.09.2019 р. 

№ 511 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу пожежних гідрантів” 

№ 512 

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького” (зі змінами)”  

№ 513 

   

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження 

мережі автобусних маршрутів загального користування            

м. Кіровограда” 

№ 514 

   

6. Про встановлення пільги з орендної плати № 515 

   

7. Про надання пільги з орендної плати № 516  

   

8. Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому 

№ 517 

   

9. Про присвоєння номерів часткам квартири номер 408 у 

будинку по пров. Павла Бута, * у місті Кропивницькому 

№ 518 

   

10. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

№ 519 

   

11. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

№ 520 

   

12. Про встановлення розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію 

№ 521 
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13. Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги із 

захоронення побутових відходів 

№ 522 

   

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 09 лютого 2009 року № 195 “Про затвердження 

Правил розміщення зовнішньої реклами в                                   

м. Кропивницькому та Порядку визначення розміру плати за 

право тимчасового користування місцем, що перебуває у 

комунальній власності, для розташування рекламних засобів” 

№ 523 

   

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КЕРМАН І.Л. 

№ 524 

   

16. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОКТОРПРО” 

№ 525 

   

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                               

ТОВ “ГБ ОІЛ-ГРУП” 

№ 526 

   

18. Про взяття громадян на квартирний облік № 527 

   

19. Про зняття громадян з квартирного обліку № 528 

   

20. Про надання ордера на жиле приміщення № 529 

   

21. Про виключення квартири із числа службових № 530 

   

22. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                               

м. Кропивницького 

№ 531 

   

23. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил для вирішення 

соціально-побутових питань 

№ 532 

   

24. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил для встановлення 

пам'ятника 

№ 533 

   

25. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника операції Об'єднаних сил 

№ 534 

   

26. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 535 
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27. Про внесення змін та доповнень до рішень Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького 

№ 536 

   

28. Про надання статусу  № 537 

   

29. Про надання статусу  № 538 

   

30. Про встановлення опіки над майном дитини № 539 

   

31. Про припинення опіки над майном № 540 

   

32. Про припинення опіки над майном  № 541 

   

33. Про визначення місця проживання дитини № 542 

   

34. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 543 

   

35. Про продовження терміну перебування дітей в сім'ї 

патронатного вихователя 

№ 544 

   

36. Про надання дозволів № 545 

   

37. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому 

будинку 

№ 546 

   

38. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дітей С*Є*А*,  

*** року народження, С*А*А*, *** року народження, для їх 

тимчасового виїзду за межі України 

№ 547 

 
 

 

 


