
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 23 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м. Кропивницький      від 10 грудня 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 

Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

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

виконавчих органів ради 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

органів ради 

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська 

правозахисна агенція” 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Громко С.П. - заступник начальника 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  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

Шишко О.М. - начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 10 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  10 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Шевченко Антон Олександрович 

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

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 “Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України “Про адміністративні 

послуги” на 2019-2021 роки” 
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 Громко Світлана Петрівна 

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

затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді 

міста Кропивницького на 2020-2022 роки” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти та інклюзивно-ресурсними центрами міста на 2020/2021 навчальний рік 

  

 Колюка Олег Сергійович 

4. Про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля  

  

 Морква Маріанна Олександрівна 

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

14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження нового складу координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

6. Про взяття громадян на квартирний облік 

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

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

8. Про внесення змін до квартирної справи Коропа В.І. 

9. Про виключення квартир із числа службових 

10. Про надання ордерів на службові квартири 

11. Про надання ордера на жиле приміщення  

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

12. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького 56-квартирного житлового  

будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе по                               

вул. Червонозорівській (Василя Нікітіна), 23-г 

13. Про присвоєння номерів квартирам у будинку по вул. Олексія Єгорова, 95-б у 

місті Кропивницькому 

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

Кропивницького від 26 лютого 2019 року № 110 “Про надання згоди на 

визначення одержувачів бюджетних коштів” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про надання дозволів 

16. Про надання дозволів 

17. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та  

збройних конфліктів 

18. Про надання статусу 

19. Про надання статусу 
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 Мартинова Ірина Володимирівна 

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “АВТОГРУП 

КРОПИВНИЦЬКИЙ” 

21. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ПП “АВГУСТ-

ПЛЮС” 

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕВА-МОТОРЗ” 

23. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

24. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про реєстрацію народження знайденої дитини 

2. Про затвердження рішення 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

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

учасника антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових 

питань 

4. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

антитерористичної операції 

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

7. Про припинення виплати щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника антитерористичної операції для вирішення соціально-

побутових питань 
  

 Білокінь Сергій Валентинович 

8. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об'єкта 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 Внести на розгляд проєкт рішення виконкому “Про вибуття дітей із 

сім”ї патронатного вихователя” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  10 "проти" - "утримались - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Шевченко Антон Олександрович 

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

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 “Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України “Про адміністративні 

послуги” на 2019-2021 роки” 

 

 Громко Світлана Петрівна 

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

затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді 

міста Кропивницького на 2020-2022 роки” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти та інклюзивно-ресурсними центрами міста на 2020/2021 навчальний рік 

  

 Колюка Олег Сергійович 

4. Про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля  

  

 Морква Маріанна Олександрівна 

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

14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження нового складу координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

6. Про взяття громадян на квартирний облік 

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

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

8. Про внесення змін до квартирної справи Коропа В.І. 

9. Про виключення квартир із числа службових 

10. Про надання ордерів на службові квартири 

11. Про надання ордера на жиле приміщення  

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

12. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького 56-квартирного житлового  

будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе по                               

вул. Червонозорівській (Василя Нікітіна), 23-г 

13. Про присвоєння номерів квартирам у будинку по вул. Олексія Єгорова, 95-б у 

місті Кропивницькому 

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

Кропивницького від 26 лютого 2019 року № 110 “Про надання згоди на 

визначення одержувачів бюджетних коштів” 
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 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про надання дозволів 

16. Про надання дозволів 

17. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та  

збройних конфліктів 

18. Про надання статусу 

19. Про надання статусу 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “АВТОГРУП 

КРОПИВНИЦЬКИЙ” 

21. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ПП “АВГУСТ-

ПЛЮС” 

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕВА-МОТОРЗ” 

23. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

24. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 

25. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого учасника 

антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових питань 

26. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника 

антитерористичної операції 

27. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

28. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

29. Про припинення виплати щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника антитерористичної операції для вирішення соціально-

побутових питань 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

30. Про реєстрацію народження знайденої дитини 

31. Про затвердження рішення 

32. Про вибуття дітей із сім”ї патронатного вихователя 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

33. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом об'єкта 

  

 Різне 

 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 10 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2280 “Про затвердження 

Програми реалізації вимог Закону України “Про 

адміністративні послуги” на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 700 (додається) 

 

Зайшов Табалов А.О. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми з розвитку і 

управління персоналом в Міській раді міста 

Кропивницького на 2020-2022 роки” 

Доповідала: Громко С.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 701 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсними 

центрами міста на 2020/2021 навчальний рік 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чи є можливість навчатись дітям з районів? 

Костенко Л.Д. - так, вони подають заяви, і ми влаштовуємо 

їх на вільні місця. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 702 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля  

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 703 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження 

нового складу координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва” 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 704 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 705 (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” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 706 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи Коропа В.І. 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 707 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартир із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 708 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордерів на службові квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 709 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 710 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького    

56-квартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями магазину та кафе по вул. Червонозорівській 

(Василя Нікітіна), 23-г 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 711 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номерів квартирам у будинку по              

вул. Олексія Єгорова, 95-б у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 712 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 26 лютого           

2019 року № 110 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 713 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 714 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 715 з доопрацюванням (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 716 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 717 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 718 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження знайденої дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 719 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 720 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про вибуття дітей із сім”ї патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Глущак Ю.Ю. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 721 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “АВТОГРУП КРОПИВНИЦЬКИЙ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 722 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ПП “АВГУСТ-ПЛЮС” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 723 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ЕВА-МОТОРЗ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 724 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 725 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 726 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 727 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника антитерористичної операції 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 728 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                          

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 729 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 730 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення виплати щомісячної матеріальної 

допомоги члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної 

операції для вирішення соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 731 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 732 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 23 

 засідання виконкому 10 грудня 2019 року 

 

1. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 31 січня 2019 року № 2280 “Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України “Про адміністративні 

послуги” на 2019-2021 роки” 

10.12.2019 р. 

№ 700 

   

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми з розвитку і 

управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького 

на 2020-2022 роки” 

№ 701  

   

3. Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсними 

центрами міста на 2020/2021 навчальний рік 

№ 702 

   

4. Про надання згоди на безоплатну передачу автомобіля  № 703 
   

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження 

нового складу координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва” 

№ 704 

   

6. Про взяття громадян на квартирний облік № 705 
   

7. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 706 

   

8. Про внесення змін до квартирної справи Коропа В.І. № 707 
   

9. Про виключення квартир із числа службових № 708  
   

10. Про надання ордерів на службові квартири № 709 
   

11. Про надання ордера на жиле приміщення № 710  
   

12. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького       

56-квартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями магазину та кафе по вул. Червонозорівській 

(Василя Нікітіна), 23-г 

№ 711 

   

13. Про присвоєння номерів квартирам у будинку по                   

вул. Олексія Єгорова, 95-б у місті Кропивницькому 

№ 712 

   

14. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 26 лютого 2019 року № 110 

“Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів” 

№ 713 
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15. Про надання дозволів № 714 
   

16. Про надання дозволів № 715 
   

17. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та  збройних конфліктів 

№ 716 

   

18. Про надання статусу № 717  
   

19. Про надання статусу № 718 
   

20. Про реєстрацію народження знайденої дитини № 719 
   

21. Про затвердження рішення № 720 
   

22. Про вибуття дітей із сім”ї патронатного вихователя № 721 
   

23. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами    

ТОВ “АВТОГРУП КРОПИВНИЦЬКИЙ” 

№ 722 

   

24. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами      

ПП “АВГУСТ-ПЛЮС” 

№ 723 

   

25. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ЕВА-МОТОРЗ” 

№ 724 

   

26. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  № 725 
   

27. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

№ 726 

   

28. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника антитерористичної операції для вирішення 

соціально-побутових питань 

№ 727 

   

29. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дитині 

загиблого учасника антитерористичної операції 

№ 728 

   

30. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                                

м. Кропивницького 

№ 729 

   

31. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 730 

   

32. Про припинення виплати щомісячної матеріальної допомоги 

члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань 

№ 731 

   

33. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта 

№ 732 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


