
  

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 21 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький     від 12 листопада 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” 

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 

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 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

Паливода А.А. - 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. - 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 

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

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

  та цивільного захисту населення 

Черкасська К.В. - заступник начальника управління молоді та спорту 

Жарова І.М. - головний спеціаліст управління містобудування та 

  архітектури 

Ломова Т.В. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  інвестиційної діяльності та підприємництва 

  департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій  

Татарко Д.А. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  представництва інтересів в судах 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  

Петров О.О. - економіст ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

  комбінат” 

Степанюк В.В. - начальник дільниці водопостачання ДП “Східний 

  гірничо-збагачувальний комбінат”  

 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 13 "проти" - "утримались" - 

 

Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались" - 

 



 

3 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 
 

 Коваленко Сергій Миколайович 

1. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                      

31 січня 2019 року № 2275 “Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” 

  

 Черкасська Катерина Володимирівна 

2. Про затвердження акта приймання-передачі об'єкта благоустрою “Вуличний 

спортивний майданчик “Фітнес-екомістечко на Бєляєва” по вул. Бєляєва, буд. 1” 

3. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 11 вересня 2019 року № 520 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

4. Про присвоєння номерів квартирам у будинку по пров. Лісному, * у місті 

Кропивницькому 

5. Про присвоєння номерів квартирам у будинку по вул. Олексія Єгорова, * у місті 

Кропивницькому 

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

безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького світлофорних об'єктів” 

  

 Ломова Тетяна Валентинівна  

7. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг 

8. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання  

9. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яка 

надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

10. Про взяття громадян на квартирний облік 

11. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

12. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

13. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку  

14. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

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

Кропивницького від 09 липня 2019 року № 400 “Про надання квартир” 

16. Про виключення квартири із числа службових 
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 Жарова Ірина Михайлівна 

17. Про переведення жилої квартири № * по вул. Космонавта Попова, *, корп. * у  

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ” 

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній                

особі-підприємцю ФЕДОРЕНКО О.Л. 

20. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від                          

22 травня 2018 року № 2130, 2132 

21. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від                          

07 квітня 2015 року № 1688, 1689, 1690, 1691, 1692 

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                           

14 грудня 2011 року № 1328 

23. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній 

особі-підприємцю ДЗЮБЕНКО Л.В.  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

24. Про надання грошової допомоги ветеранам війни - визволителям міста  

25. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю  

26. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

27. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького  

28. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції 

29. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

30. Про надання грошової допомоги гр. О*Б*, А*Д* 

31. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

32. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітньою 

дитиною 

33. Про надання статусу  

34. Про надання статусу  

35. Про надання статусу  

36. Про погодження заяви комунального некомерційного підприємства 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

37. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання та реєстрацію 

місця проживання 

38. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

39. Про припинення функціонування прийомної сім'ї П*С*М* 
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40. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав дітей про 

підтвердження місця проживання дитини С*В*О*, *** року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України 

41. Про надання дозволів 

  

 Житник Віктор Петрович 

42. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                      

31 січня 2019 року № 2295 “Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки      

(в новій редакції)” 
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  
 
 

 Савченко Тетяна Миколаївна 

1. Про призначення управителів багатоквартирних будинків у місті 

Кропивницькому 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про надання фінансової підтримки міським громадським об'єднанням 

соціальної спрямованості у 2019 році 

3. Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної 

спрямованості, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка з бюджету міста Кропивницького у 2020 році 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

4. Про передачу мереж на баланс  

5. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

надання повноваження на підписання договору на господарське відання” 

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

безоплатну передачу водопровідних мереж та зовнішніх мереж каналізації у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 13 
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Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

29.10.2019 р. 

№ 620 

Про негайне відібрання дітей 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 

“Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 621 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі об'єкта 

благоустрою “Вуличний спортивний майданчик “Фітнес-

екомістечко на Бєляєва” по вул. Бєляєва, буд. 1” 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 622 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

від 11 вересня 2019 року № 520 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 623 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номерів квартирам у будинку по            

пров. Лісному, * у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 624 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номерів квартирам у будинку по              

вул. Олексія Єгорова, * у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 625 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького світлофорних об'єктів” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 626 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення управителів багатоквартирних будинків у 

місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 627 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 

рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 

житлово-комунальних послуг 

Доповідала: Ломова Т.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 628 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання  

Доповідала: Ломова Т.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 629 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою           

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 2  

Вирішили: Прийняти рішення № 630 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 631 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 632 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 633 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 634 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 635 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року 

№ 400 “Про надання квартир” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 636 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 637 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № * по вул. Космонавта 

Попова, *, корп. * у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 638 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ” 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 639 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ФЕДОРЕНКО О.Л. 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 640 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 22 травня 2018 року № 2130, 2132 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 641 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 07 квітня 2015 року № 1688, 1689, 1690, 1691, 1692 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 642 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 14 грудня 2011 року № 1328 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 643 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами фізичній особі-підприємцю ДЗЮБЕНКО Л.В.  

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 644 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги ветеранам війни - 

визволителям міста  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 645 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного 

дня осіб з інвалідністю 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 646 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 647 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                           

м. Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 648 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників антитерористичної операції 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 649 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 650 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги гр. О*Б*, А*Д* 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 651 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 652 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання фінансової підтримки міським громадським 

об'єднанням соціальної спрямованості у 2019 році 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 653 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених міськими громадськими 

об'єднаннями соціальної спрямованості, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету 

міста Кропивницького у 2020 році 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 654 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 655 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 656 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 657 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 658 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження заяви комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований 

будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної 

ради” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 659 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання та реєстрацію місця проживання 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 660 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 661 (додається) 

 

 



 

 

13 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення функціонування прийомної сім'ї П*С*М* 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 662 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

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

межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 663 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 664 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 

“Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому 

на 2018-2020 роки (в новій редакції)” 

Доповідав: Житник В.П. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 665 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу мереж на баланс  

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 666 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання повноваження на 

підписання договору на господарське відання” 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 667 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу водопровідних 

мереж та зовнішніх мереж каналізації у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 668 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 21 

 засідання виконкому 12 листопада 2019 року 

 

 

1. Про негайне відібрання дітей 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

29.10.2019 р. 

№ 620 

   

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям 

та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” 

12.11.2019 р. 

№ 621 

   

3. Про затвердження акта приймання-передачі об'єкта 

благоустрою “Вуличний спортивний майданчик “Фітнес-

екомістечко на Бєляєва” по вул. Бєляєва, буд. 1” 

№ 622 

   

4. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 

11 вересня 2019 року № 520 

№ 623 

   

5. Про присвоєння номерів квартирам у будинку по                

пров. Лісному, * у місті Кропивницькому 

№ 624  

   

6. Про присвоєння номерів квартирам у будинку по                   

вул. Олексія Єгорова, * у місті Кропивницькому 

№ 625 

   

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

світлофорних об'єктів” 

№ 626 

   

8. Про призначення управителів багатоквартирних будинків у 

місті Кропивницькому 

№ 627 

   

9. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-

комунальних послуг 

№ 628 

   

10. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання  

№ 629 

   

11. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою               

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

№ 630 
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12. Про взяття громадян на квартирний облік № 631 

   

13. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 632  

   

14. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 633 

   

15. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку № 634 

   

16. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 635 

   

17. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 400 

“Про надання квартир” 

№ 636 

   

18. Про виключення квартири із числа службових № 637 

   

19. Про переведення жилої квартири № * по                                

вул. Космонавта Попова, *, корп. * у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих 

№ 638 

   

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ” 

№ 639 

   

21. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ФЕДОРЕНКО О.Л. 

№ 640 

   

22. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 22 травня 2018 року № 2130, 2132 

№ 641 

   

23. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 07 квітня 2015 року № 1688, 1689, 1690, 1691, 1692 

№ 642 

   

24. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 14 грудня 2011 року № 1328 

№ 643 

   

25. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами фізичній особі-підприємцю ДЗЮБЕНКО Л.В.  

№ 644 

   

26. Про надання грошової допомоги ветеранам війни - 

визволителям міста  

№ 645 
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27. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

осіб з інвалідністю 

№ 646 

   

28. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

№ 647 

   

29. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                                

м. Кропивницького  

№ 648 

   

30. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників антитерористичної операції 

№ 649 

   

31. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 650 

   

32. Про надання грошової допомоги гр. О*Б*, А*Д* № 651 

   

33. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

№ 652 

   

34. Про надання фінансової підтримки міським громадським 

об'єднанням соціальної спрямованості у 2019 році 

№ 653 

   

35. Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями 

соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького у 2020 році 

№ 654 

   

36. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

№ 655 

   

37. Про надання статусу  № 656 

   

38. Про надання статусу  № 657 

   

39. Про надання статусу № 658 

   

40. Про погодження заяви комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований 

будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної ради” 

№ 659 

   

41. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

та реєстрацію місця проживання 

№ 660 
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42. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

№ 661 

   

43. Про припинення функціонування прийомної сім'ї П*С*М* № 662  

   

44. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

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

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

України 

№ 663 

   

45. Про надання дозволів № 664 

   

46. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 “Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки 

(в новій редакції)” 

№ 665 

   

47. Про передачу мереж на баланс  № 666 

   

48. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання повноваження на підписання 

договору на господарське відання” 

№ 667 

   

49. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу водопровідних 

мереж та зовнішніх мереж каналізації у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

№ 668 

 

 

 

 


