
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 22 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький     від 26 листопада 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 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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 

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

органів ради 

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” 

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

Табалов А.О. - секретар міської ради 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Бабаєва О.В. - начальник відділу інформаційно-комп’ютерного  

  забезпечення 

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 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

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

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

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 

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

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 

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

  масової інформації  

Вісяников Ю.І. - керівник КП “Ритуальна служба” 

 

 

 

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 12 "проти" - "утримались" - 

 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович  

1. Про організацію проведення приписки громадян України, 2003 року 

народження, до призовної дільниці у січні-березні 2020 року 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

2. Про нагородження відзнакою міської ради та виконавчого комітету                     

м. Кропивницького “За заслуги” ІІ ступеня 

  

 Назарець Анна Федорівна 

3. Про встановлення інформаційної дошки  

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

внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки” 

  

 Морква Маріанна Олександрівна 

5. Про організацію громадських робіт протягом 2020 року  

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

7. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

8. Про створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького приватизованих квартир 

9. Про присвоєння квартирі номер 4 у житловому будинку по вул. Гоголя, *, яка 

належить Д*А*І*, номера 4-б 

10. Про присвоєння номера 1 квартирам номери 1 та 2 у будинку за адресою:        

вул. Гоголя, * у м. Кропивницькому  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

11. Про внесення доповнень до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 “Про надання фінансової 

підтримки міським громадським об'єднанням соціальної спрямованості”  

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї померлого 

учасника антитерористичної операції для встановлення пам'ятника 

13. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 
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 Колюка Олег Сергійович 

14. Про дозвіл на списання основних засобів  

15. Про дозвіл на списання автомобілів  

16. Про дозвіл на списання медичного обладнання 

 

 Мартинова Ірина Володимирівна 

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

внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473” 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 “Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 

2014-2019 роки” 

19. Про використання коштів цільового фонду  

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами АБ “УКРГАЗБАНК” 

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                          

13 листопада 2014 року № 1673 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

22. Про надання повноважень 

23. Про призначення уповноваженої особи  

24. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

25. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною  

26. Про встановлення опіки над майном дітей 

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

підтвердження місця проживання дитини С*З*Я*, *** року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України  

28. Про надання дозволів 

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

  

 Бабаєва Оксана Вікторівна 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                 

31 січня 2019 року № 2285 “Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки” 
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Мосін О.В. Які будуть доповнення?   

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 Внести на розгляд проєкт рішення виконкому “Про затвердження 

рішення” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались - 

 

 2. Смаглюк М.О. 

 Внести на розгляд проєкт рішення виконкому “Про погодження проєкту 

рішення Міської ради міста Кропивницького “Про затвердження Програми 

виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького на 2019-2021 роки” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович  

1. Про організацію проведення приписки громадян України, 2003 року 

народження, до призовної дільниці у січні-березні 2020 року 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

2. Про нагородження відзнакою міської ради та виконавчого комітету                     

м. Кропивницького “За заслуги” ІІ ступеня 

  

 Назарець Анна Федорівна 

3. Про встановлення інформаційної дошки  

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

внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки” 

  

 Морква Маріанна Олександрівна 

5. Про організацію громадських робіт протягом 2020 року  

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

7. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  
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 Савченко Тетяна Миколаївна 

8. Про створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького приватизованих квартир 

9. Про присвоєння квартирі номер 4 у житловому будинку по вул. Гоголя, *, яка 

належить Д*А*І*, номера 4-б 

10. Про присвоєння номера 1 квартирам номери 1 та 2 у будинку за адресою:        

вул. Гоголя, * у м. Кропивницькому  
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

11. Про внесення доповнень до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 “Про надання фінансової 

підтримки міським громадським об'єднанням соціальної спрямованості”  

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї померлого 

учасника антитерористичної операції для встановлення пам'ятника 

13. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 
  

 Колюка Олег Сергійович 

14. Про дозвіл на списання основних засобів  

15. Про дозвіл на списання автомобілів  

16. Про дозвіл на списання медичного обладнання 
 

 Мартинова Ірина Володимирівна 

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

внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473” 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 “Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 

2014-2019 роки” 

19. Про використання коштів цільового фонду  

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами АБ “УКРГАЗБАНК” 

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                          

13 листопада 2014 року № 1673 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

22. Про надання повноважень 

23. Про призначення уповноваженої особи  

24. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

25. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною  

26. Про встановлення опіки над майном дітей 

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

підтвердження місця проживання дитини С*З*Я*, *** року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України  
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28. Про надання дозволів 

29. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

30. Про затвердження рішення 

  

 Бабаєва Оксана Вікторівна 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                      

31 січня 2019 року № 2285 “Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки” 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

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

затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького на 2019-2021 роки 

  

 Різне 

 

 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому з доповненням “за” - 12 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

20.11.2019 р. 

№ 669 

Про влаштування малолітніх дітей до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію проведення приписки громадян України, 

2003 року народження, до призовної дільниці у січні-

березні 2020 року 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 670 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про нагородження відзнакою міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького “За заслуги” ІІ ступеня 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 671 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення інформаційної дошки  

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 672 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження 

Програми розвитку культури і туризму в                               

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 673 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про організацію громадських робіт протягом 2020 року 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 674 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - за інформацією начальника ритуальної служби, 

договори було розірвано у 2016 році, нові не було укладено. 

На них надходять регулярні скарги. Вони є 

недобросовісними надавачами послуг.  

Фросіняк Р.В. - у двох рішеннях однакові назви, чи можна 

зазначати назву підприємства? 

Мосін О.В. - на сьогодні дійсно існує великий ринок 

ритуальних послуг. Пропоную не встановлювати тарифи.  

 

Результати 

голосування: 

“за” - 0 “проти” - 3 “утримались” - 9   

Вирішили: Рішення не прийнято 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - дане питання теж потребує уваги, але тут 

факти ще більш кричущі. Існує підроблений договір. 

Сосонський О.М. - я пропоную попередньо вивчати 

матеріали, перш ніж виносити на виконком. 

Мосін О.В. - члени виконкому повинні розглядати заяви, що 

надходять. 

Результати 

голосування: 

“за” - 0 “проти” - 7 “утримались” - 5   

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі 

до комунальної власності територіальної громади               

м. Кропивницького приватизованих квартир 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 675 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння квартирі номер 4 у житловому будинку по 

вул. Гоголя, *, яка належить Д*А*І*, номера 4-б 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 676 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 1 квартирам номери 1 та 2 у 

будинку за адресою: вул. Гоголя, * у м. Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 677 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року 

№ 396 “Про надання фінансової підтримки міським 

громадським об'єднанням соціальної спрямованості” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 678 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

померлого учасника антитерористичної операції для 

встановлення пам'ятника 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 679 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                           

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 680 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання основних засобів  

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 681 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобілів 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 682 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання медичного обладнання 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 683 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 28 квітня 2011 року № 473” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 684 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження 

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 685 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про використання коштів цільового фонду  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 686 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

АБ “УКРГАЗБАНК” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 687 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 13 листопада 2014 року № 1673 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 688 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання повноважень 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 689 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 690 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 691 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 692 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 693 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

С*З*Я*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 694 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 695 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 696 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 697 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 

“Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки” 

Доповідала: Бабаєва О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 698 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми виконання 

судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького на              

2019-2021 роки 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 699 (додається) 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради   Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 22 

 засідання виконкому 26 листопада 2019 року 

 

1. Про влаштування малолітніх дітей до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” (Рішення прийнято шляхом опитування) 

20.11.2019 р. 

№ 669 

   

2. Про організацію проведення приписки громадян України,   

2003 року народження, до призовної дільниці у січні-березні 

2020 року 

26.11.2019 р. 

№ 670 

   

3. Про нагородження відзнакою міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького “За заслуги” ІІ ступеня 

№ 671 

   

4. Про встановлення інформаційної дошки № 672 
   

5. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження Програми 

розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на         

2017-2020 роки” 

№ 673 

   

6. Про організацію громадських робіт протягом 2020 року № 674 
   

7. Про створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади                          

м. Кропивницького приватизованих квартир 

№ 675  

   

8. Про присвоєння квартирі номер 4 у житловому будинку по 

вул. Гоголя, *, яка належить Д*А*І*, номера 4-б 

№ 676 

   

9. Про присвоєння номера 1 квартирам номери 1 та 2 у будинку 

за адресою: вул. Гоголя, * у м. Кропивницькому  

№ 677 

   

10. Про внесення доповнень до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року    

№ 396 “Про надання фінансової підтримки міським 

громадським об'єднанням соціальної спрямованості” 

№ 678 

   

11. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

померлого учасника антитерористичної операції для 

встановлення пам'ятника 

№ 679 

   

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                                

м. Кропивницького 

№ 680 

   

13. Про дозвіл на списання основних засобів  № 681 
   

14. Про дозвіл на списання автомобілів № 682 
   

15. Про дозвіл на списання медичного обладнання № 683 
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16. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 28 квітня 2011 року № 473” 

№ 684 

   

17. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження Програми 

створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради на 2014-2019 роки” 

№ 685 

   

18. Про використання коштів цільового фонду  № 686 
   

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами АБ 

“УКРГАЗБАНК” 

№ 687 

   

20. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 13 листопада 2014 року № 1673 

№ 688 

   

21. Про надання повноважень № 689 
   

22. Про призначення уповноваженої особи  № 690 
   

23. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

№ 691 

   

24. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною  

№ 692 

   

25. Про встановлення опіки над майном дітей № 693 
   

26. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини С*З*Я*, 

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

України  

№ 694 

   

27. Про надання дозволів № 695 
   

28. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

№ 696 

   

29. Про затвердження рішення № 697 
   

30. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 “Про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки” 

№ 698 

   

31. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми виконання 

судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького на 2019-2021 роки 

№ 699 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


