
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 28 січня 2020 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” 

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 

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” 

Глущак Ю.Ю. - генеральний директор ТОВ “Хімтекс” 

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 

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

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  

Вергун О.С. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

  органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

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

  та цивільного захисту населення 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мартинова І.В. - т.в.о. начальника управління містобудування та 

  архітектури 

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

  інвестиційної діяльності та підприємництва 

  департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій  

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

Горін І.М. - завідувач сектору соціального та правового захисту 

  дітей управління з питань захисту прав дітей 

Шершнюк А.А. - головний спеціаліст юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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

  інформації  

Рибак М.А. - начальник відділу з питань праці Міської ради міста 

  Кропивницького 

Представник ТОВ “КАДІУМ-СЕРВІС” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 
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 Райкович А.П. 

 Пропоную зняти з розгляду п.12 у зв'язку зі складностями питання. 

 За основу в кількості 36 питань. 
 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались - 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 Відсутні 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Коваленко Сергій Миколайович  

1. Про організацію навчання населення з цивільного захисту міста у 2020 році  
  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

2. Про забезпечення функціонування системи військового обліку на території        

м. Кропивницького у 2020 році 
  

 Рибак Микола Аркадійович 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                       

19 березня 2019 року № 2430 “Про затвердження Положення про відділ з 

питань праці Міської ради міста Кропивницького у новій редакції” 
  

 Ломова Тетяна Валентинівна 

4. Про встановлення ТОВ “КАДІУМ-СЕРВІС” тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, постачання для потреб населення та інших споживачів 
  

 Костенко Лариса Давидівна 

5. Про надання пільги з орендної плати 
  

 Назарець Анна Федорівна 

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

затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 

2020-2022 роки” 
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

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

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 833 “Про 

затвердження Програми галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на         

2017-2020 роки” 
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 Краснокутський Олег Володимирович 

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

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

9. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

10. Про присвоєння 21/100 ч. квартири номер * у будинку по вул. Чигиринській, 7 у 

місті Кропивницькому номера *  

11. Про присвоєння номера * квартирі номер * у будинку по                                    

вул. Арсенія Тарковського, 55/77 у місті Кропивницькому 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

12. Про дозвіл на списання витрат по об'єкту незавершеного будівництва, що 

ліквідується 
  

 Колюка Олег Сергійович 

13. Про дозвіл на списання медичного обладнання  

14. Про надання пільги з орендної плати 

15. Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на пільгових умовах 

16. Про надання пільги з орендної плати  

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

17. Про переведення нежилого приміщення по вул. Великій Перспективній, 10 у      

м. Кропивницькому до категорії жилих  

18. Про переведення жилих квартир № * та № * по вул. Вокзальній, 37/16 у            

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ 

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі-

підприємцю ЦВІЛЮКУ С.В. 

21. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                 

ТОВ “РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ” 

 

 Пількін Валерій Анатолійович 

22. Про взяття громадян на квартирний облік 

23. Про зняття Ш*І*Г* з квартирного обліку  

24. Про взяття громадян на квартирний облік 

25. Про зняття громадян з обліку та виключення із списку осіб, які користуються 

правом першочергового одержання жилих приміщень 

26. Про розподіл квартири 

27. Про надання квартири 
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 Горін Ігор Михайлович 

28. Про надання статусу  

29. Про надання статусу  

30. Про надання статусу  

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

збройних конфліктів  

32. Про втрату статусу 

33. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

34. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

35. Про надання дозволів 

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

дитиною 
  

 Різне 

 

 
 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 11 

 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про організацію навчання населення з цивільного захисту 

міста у 2020 році  

Доповідав: Коваленко С.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - що ми включили додатково, особливо 

проведення у 2020 році? 

Коваленко С.М. - посилити навчання при ЖЕКах. Навчання 

всіх керівників. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 23 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про забезпечення функціонування системи військового 

обліку на території м. Кропивницького у 2020 році 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 24 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 березня 2019 року            

№ 2430 “Про затвердження Положення про відділ з питань 

праці Міської ради міста Кропивницького у новій редакції” 

Доповідав: Рибак М.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 25 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТОВ “КАДІУМ-СЕРВІС” тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб 

населення та інших споживачів 

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - це відомча котельня, чому ми затверджуємо 

тариф? 

Ломова Т.В. - згідно з чинним законодавством. 

Райкович А.П. - це ОСББ, а ми встановлюємо їм тариф, 

фіксовану ціну. Ми не беремо участі у господарській 

діяльності ОСББ, чому ми встановлюємо їх розрахунок, а 

не індикативну ціну?  

Голуб Д.В. - а є ще ОСББ з котельними?  

Райкович А.П. - ні, кожна квартира має свій прилад обліку 

тепла. Чому тариф високий? 

Ломова Т.В. - у них менше, ніж у “Теплоенергетика” у            

2 рази. Зараз іде зменшення тарифу. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 26 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 27 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

туристичної галузі міста Кропивницького на                   

2020-2022 роки” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - стор.5. Слабкі сторони туристичної галузі, 

деякі залежать від вас. Я їх зачитаю. А що ви робите, якщо є 

такі недоліки? 
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 Назарець А.Ф. - це перша програма. 

Голуб Д.В. - були такі напрямки. Я вважаю, що на цих           

4 пунктах ви повинні робити акцент. 

 п.2.5. - ви почали навчатись працювати один рік, а далі? 

Назарець А.Ф. - ми повинні навчатись один раз на 3 роки. 

Райкович А.П. - яким відділом здійснювалась туристична 

діяльність раніше? 

Паливода А.А. - відділ культури 

Райкович А.П. - зверніть увагу на проблемні питання.  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 28 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15 березня 2017 року № 833 “Про затвердження 

Програми галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на         

2017-2020 роки” 

Доповідала: Макарук О.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - до сесійного засідання будемо проводити 

ще одне засідання виконкому, головних лікарів зібрати на 

нараду, розглянути питання по пільговому забезпеченню 

лікувальними препаратами, фінансовому забезпеченню 

галузі, забезпечити гарантійні проплати з місцевого 

бюджету. Виходьте з пропозиціями через УКБ на розгляд 

депутатів на бюджетну комісію. З 1 кварталу покласти на 

бюджетну основу. Питання на спільну нараду по МСЧ 19. 

Результати 

голосування: 

“в цілому “за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 29 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді 

м. Кропивницького на 2020-2022 роки” 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 30 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 31 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння 21/100 ч. квартири номер * у будинку по 

вул. Чигиринській, 7 у місті Кропивницькому номера *  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 32 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера * квартирі номер * у будинку по                                 

вул. Арсенія Тарковського, 55/77 у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 33 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання витрат по об'єкту незавершеного 

будівництва, що ліквідується 

Доповідав: Білокінь С.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 34 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання медичного обладнання  

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 35 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 36 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на 

пільгових умовах 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чому такий термін? 

Колюка О.С. - потрібно сплачувати кошти.  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 37 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 38 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                         

вул. Великій Перспективній, 10 у м. Кропивницькому до 

категорії жилих  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 39 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилих квартир № * та № * по                 

вул. Вокзальній, 37/16 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 40 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 41 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ЦВІЛЮКУ С.В. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 42 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                 

ТОВ “РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 43 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 44 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття Ш*І*Г* з квартирного обліку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 45 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 46 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку та виключення із списку осіб, 

які користуються правом першочергового одержання жилих 

приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чому вони втратили статус. 

Пількін В.А. - не надані підтверджуючі документи. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 47 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 48 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 49 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 50 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 51 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 52 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 53 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 54 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 55 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 56 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідав: Горін І.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - юридично як воно виглядає? На імена дітей? 

Горін І.М. - ділиться на частини, завіряється нотаріусом. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 57 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 58 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 2 

 засідання виконкому 28 січня 2020 року 

 

1. Про організацію навчання населення з цивільного захисту міста 

у 2020 році  

28.01.2020  

№ 23 
   

2. Про забезпечення функціонування системи військового обліку 

на території м. Кропивницького у 2020 році 

№ 24 

   

3. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2430 “Про 

затвердження Положення про відділ з питань праці Міської ради 

міста Кропивницького у новій редакції” 

№ 25 

   

4. Про встановлення ТОВ “КАДІУМ-СЕРВІС” тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, постачання для потреб населення та 

інших споживачів 

№ 26 

   

5. Про надання пільги з орендної плати № 27 
   

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки” 

№ 28 

   

7. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від 

15 березня 2017 року № 833 “Про затвердження Програми галузі 

охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки” 

№ 29 

   

8. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді          

м. Кропивницького на 2020-2022 роки” 

№ 30 

   

9. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

№ 31 

   

10. Про присвоєння 21/100 ч. квартири номер * у будинку по          

вул. Чигиринській, 7 у місті Кропивницькому номера *  

№ 32 

   

11. Про присвоєння номера * квартирі номер * у будинку по                                 

вул. Арсенія Тарковського, 55/77 у місті Кропивницькому 

№ 33  

   

12. Про дозвіл на списання витрат по об'єкту незавершеного 

будівництва, що ліквідується 

№ 34 

   

13. Про дозвіл на списання медичного обладнання  № 35 
   

14. Про надання пільги з орендної плати № 36 
   

15. Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на 

пільгових умовах 

№ 37  
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16. Про надання пільги з орендної плати № 38 
   

17. Про переведення нежилого приміщення по                                  

вул. Великій Перспективній, 10 у м. Кропивницькому до 

категорії жилих  

№ 39 

   

18. Про переведення жилих квартир № * та № * по                         

вул. Вокзальній, 37/16 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 40 

   

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ 

№ 41 

   

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ЦВІЛЮКУ С.В. 

№ 42 

   

21. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                 

ТОВ “РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ” 

№ 43 

   

22. Про взяття громадян на квартирний облік № 44 
   

23. Про зняття Ш*І*Г* з квартирного обліку № 45 
   

24. Про взяття громадян на квартирний облік № 46 
   

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

користуються правом першочергового одержання жилих 

приміщень 

№ 47 

   

26. Про розподіл квартири № 48 
   

27. Про надання квартири № 49 
   

28. Про надання статусу  № 50 
   

29. Про надання статусу  № 51 
   

30. Про надання статусу  № 52 
   

31. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів  

№ 53 

   

32. Про втрату статусу № 54 
   

33. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 55 
   

34. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 56 

   

35. Про надання дозволів № 57 
   

36. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

№ 58 



 

 

 

 

 

 

 

 


