
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 5 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 м.Кропивницький                         від 09 березня  2021 року 

 

 

Голова засідання:  Колюка О.С.        - секретар міської ради 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

 

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

 

Артеменко Н.М. - директор виконавчий товариства з додатковою 

відповідальністю “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

Балакірєва С.М. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Згривець Р.Ф. - генеральний директор ТОВ “АФ Відродження” та    

ТОВ “АФ Хлібодар”, директор ТОВ “Колорит+” 

Колодяжний С.О. 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Солонар Л.М. 

 

- віцепрезидент Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати 

Марченко Л.М. 

 

- староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

Закаблуковський В.О. -

  

голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради 

Стецюк В.Н. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 

 

 

Із складу виконкому відсутні: 

Райкович А.П.                -   міський голова 

Вєхтєв В.В. 

 

- голова громадської організації “Об'єднання ветеранів 

АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку 

спеціального призначення “Редут” 
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Кролевець А.В. 

 

- генеральний директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Екселент М” 

 

Депутати Кропивницької міської ради 

Яремчук В.С. 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 та відповідальні працівники: 
 

Бабаєва О.В. - начальник управління інформаційних технологій 

Бєжан М.М. - заступник міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради 

Магер Н.І. - начальник відділу кадрової роботи  

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

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

  виконавчих органів ради 

Лунгол Р.С. - начальник управління земельних відносин та  

  охорони навколишнього природного середовища 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

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

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

Максюта А.В. - начальник спеціалізованої інспекції 

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

  та цивільного захисту населення 

Нікітенко О.В. - директор департаменту надання адміністративних 

  послуг  

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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

  архітектури 

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

  виконавчих органів ради 

Рахуба Н.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій Кропивницької міської ради 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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  

Вінницький Д.В. 
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Колюка О.С. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 9 "проти" - "утримались" - 

 

Колюка О.С. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування:                 

"за" -  9 "проти" - "утримались" - 

ПОРЯДОК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  
 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

1. Про виконання бюджету міста за 2020 рік та заходи на 2021 рік 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

2. Про організацію навчання населення з цивільного захисту міста у                 

2021 році 

 Нікітенко Олександр Володимирович 

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 

2020 року № 29 „Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс” міста 

Кропивницького” 

 Лунгол Роман Станіславович 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з роздільного 

збору твердих побутових відходів для закладів освіти міста 

 Магер Наталія Іванівна 

5. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Положень про відзнаки Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету” 

 Краснокутський Олег Володимирович 

6. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для 

сім”ї, дітей та молоді та затвердження Положення” 

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

7. Про затвердження нового складу міської комісії сприяння дотриманню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

8. Про надання фінансової підтримки інститутам громадянського 

суспільства на виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) щодо 

розвитку громадянського суспільства у 2021 році 
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 Житник Валерій Петрович 

9. Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького 

10. Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах загального користування 

м.Кропивницького 

 Рахуба Ніна Афанасіївна 

11. Про встановлення на 2021 рік розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва 

12. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

надання у 2021 році пільг щодо сплати державного мита за видачу 

певних видів документів” 

13. Про уповноваження посадових осіб 

 Білокінь Сергій Валентинович 

14. Про визначення замовниками 

15. Про визначення замовниками 

16. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об”єкта 

 Вовк Юлія Миколаївна 

17. Про відмову у наданні одноразової грошової допомоги 

18. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об’єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

19. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 09 лютого 2021 року № 61 „Про надання грошової  

допомоги з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав” 

20. Про надання грошової допомоги гр. М.Пихтіній, О.Цишевській 

21. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

здійснення виплат одноразової адресної грошової допомоги за 2020 рік” 

 Пількін Валерій Анатолійович 

22. Про взяття громадян на квартирний облік 

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

які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

24. Про виключення квартири із числа службових 

 Мартинова Ірина Володимирівна 

25. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ „ВФ РИТЕЙЛ” 

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

підприємцю АРИДЖАН СЕРКАНУ 
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27. Про демонтаж самовільно розміщеного рекламного засобу  
 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

28. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

29. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

30. Про реєстрацію народження дітей, яких мати відмовилась забрати із 

закладу охорони здоров”я 

31. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

32. Про надання дозволів 

 Різне 
 

 

Колюка О.С. Які будуть пропозиції до порядку денного? 

Мосін О.В. Пропоную виключити з порядку денного питання 25, 26, 

27 та розглянути в „Різному” інформацію управління 

містобудування та архітектури про розміщення 

зовнішньої реклами та внесення змін до Положення 

Результати 

голосування: 

"за" -  9 "проти" - "утримались" - 

    

Колюка О.С. Пропоную прийняти порядок денний в цілому 

Результати 

голосування: 

"за" -  9 "проти" - "утримались" - 

  
    

ПОРЯДОК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 
 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

1. Про виконання бюджету міста за 2020 рік та заходи на 2021 рік 

 Коваленко Сергій Миколайович 

2. Про організацію навчання населення з цивільного захисту міста у                 

2021 році 

 Нікітенко Олександр Володимирович 

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 

2020 року № 29 „Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс” міста 

Кропивницького” 
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 Лунгол Роман Станіславович 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з роздільного 

збору твердих побутових відходів для закладів освіти міста 

 Магер Наталія Іванівна 

5. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Положень про відзнаки Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету” 

 Краснокутський Олег Володимирович 

6. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для 

сім”ї, дітей та молоді та затвердження Положення” 

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

7. Про затвердження нового складу міської комісії сприяння дотриманню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

8. Про надання фінансової підтримки інститутам громадянського 

суспільства на виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) щодо 

розвитку громадянського суспільства у 2021 році 

 Житник Валерій Петрович 

9. Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького 

10. Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира 

на міських автобусних маршрутах загального користування 

м.Кропивницького 

 Рахуба Ніна Афанасіївна 

11. Про встановлення на 2021 рік розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва 

12. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

надання у 2021 році пільг щодо сплати державного мита за видачу 

певних видів документів” 

13. Про уповноваження посадових осіб 

 Білокінь Сергій Валентинович 

14. Про визначення замовниками 

15. Про визначення замовниками 

16. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об”єкта 

 Вовк Юлія Миколаївна 

17. Про відмову у наданні одноразової грошової допомоги 

18. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об’єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 
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19. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 09 лютого 2021 року № 61 „Про надання грошової  

допомоги з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав” 

20. Про надання грошової допомоги гр. М.Пихтіній, О.Цишевській 

21. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

здійснення виплат одноразової адресної грошової допомоги за 2020 рік” 

 Пількін Валерій Анатолійович 

22. Про взяття громадян на квартирний облік 

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

які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

24. Про виключення квартири із числа службових 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

25. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

26. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

27. Про реєстрацію народження дітей, яких мати відмовилась забрати із 

закладу охорони здоров”я 

28. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

29. Про надання дозволів 

 Різне 

Шляхом опитування прийнято рішення 

01.03.2021 р.        Про зняття з балансу приватизованого житла 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 124  (додається) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

СЛУХАЛИ:  Про виконання бюджету міста за 2020 рік та заходи на 2021 

рік 

Доповідала: Бочкова Л.Т. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 125  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про організацію навчання населення з цивільного захисту 

міста у 2021 році 

Доповідав: Коваленко С.М. 
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Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 126 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 16 грудня 2020 року № 29 „Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг у 

форматі „Прозорий офіс” міста Кропивницького” 
 

Доповідав: Нікітенко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 127  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з 

роздільного збору твердих побутових відходів для закладів 

освіти міста 

Доповідав: Лунгол Р.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 128  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Положень про відзнаки 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету” 

Доповідала: Магер Н.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 129  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про перейменування Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді та 

затвердження Положення” 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 130  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу міської комісії сприяння 

дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 131 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання фінансової підтримки інститутам 

громадянського суспільства на виконання (реалізацію) 

програм (проєктів, заходів) щодо розвитку громадянського 

суспільства у 2021 році 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 132  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у 

міському електричному транспорті м. Кропивницького 

Доповідав: Житник В.П. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Житник В.П. – зросли витрати: зросла заробітна плата, 

електроенергія, вартість шин. 

Колюка О.С. – це питання суто економічне, підняття тарифу 

важливе для діяльності підприємства 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 133  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення граничної вартості разового проїзду 

одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького 

Доповідав: Житник В.П. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Житник В.П. – ріст відбувається за рахунок основних 

статей: зарплата, мастило, паливо, шини, технічний 

контроль, страхування. 

Артеменко Н.М. – чути нарікання саме на приватних 

перевізників, що обіцяють приватні перевізники? 

Вінницький Д.В. – це вкрай необхідний захід. Карантинні 

заходи вкрай нас обмежили. 

Артеменко Н.М. – ми чули те ж саме. 

Колюка О.С. – ви внесли тариф на 10% менше. Чи погодили 

ви це з перевізниками? 

Житник В.П. – так, погодили. 

Артеменко Н.М. – необхідно розвивати комунальний  

транспорт. 

Марченко Л.М. – на маршрути виходить менша кількість 

транспорту. 

 Житник В.П. – з такими перевізниками ми можемо 

розривати договори. 

Колюка О.С. – чи дасть це змогу покращити перевезення? 

Вінницький Д.В. – у нас є необхідна кількість транспортних 

засобів, але вони стоять. Тариф дасть змогу покращити 

перевезення. 

Яремчук В.С. – була така ж ситуація минулих 5 років. Нам 

треба мати електронний квиток, GPS-навігацію. На 

маршруті повинно бути 8 транспортних засобів. 
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Вергун О.С. – я не погоджуюсь, що наосліп встановлюється 

кількість рейсів. Кілометраж вказаний у паспорті. GPS-

навігацію дуже дорого обслуговувати. 

Вінницький Д.В. – при впровадженні квитка ми повинні 

будемо підняти тариф на 10%.  

Колюка О.С. – чи є тариф економічно обґрунтованим? 

Житник В.П. – я особисто перевірив ці розрахунки. 

Колюка О.С. – були проведені 2 громадські обговорення, 

отримані зауваження, пропозиції. 

Яремчик В.С. – яким чином відбувається контроль за 

транспортними засобами? 

Житник В.П. – було опрацьовано питання встановлення 

GPS-навігації, нас профінансували на 50 %. 

Згривець Р.Ф. – скільки коштує встановлення GPS-

навігації? Пандемія впливає на тириф. Чи буде змінюватись 

тариф після її закінчення? 

Колюка О.С. – протокольне доручення: 

 

                          Житнику В.П. – опрацювати питання                     

                          вартості встановлення GPS-навігації та               

                          впровадження електронного квитка 

 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №  134 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення на 2021 рік розміру кошторисної 

заробітної плати при визначенні вартості будівництва 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 135 з доопрацюванням  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про надання у 2021 році пільг щодо сплати 

державного мита за видачу певних видів документів” 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 136 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про уповноваження посадових осіб 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 137 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення замовниками 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 138 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення замовниками 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 139 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об”єкта 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 140 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні одноразової грошової допомоги 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 141  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об’єднаних сил, які є мешканцями м. 

Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 142 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 09 лютого 2021 року № 61 

„Про надання грошової  допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 143 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги гр. М.Пихтіній, 

О.Цишевській 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 144 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про здійснення виплат одноразової адресної 

грошової допомоги за 2020 рік” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 145 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 146 (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” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №147  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 148 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 149 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 150  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дітей, яких мати відмовилась 

забрати із закладу охорони здоров”я 
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Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

 

 

Вирішили: Прийняти рішення № 151  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 152 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 153 (додається) 

Різне: 

Інформація Мартинової І.В. – начальника управління містобудування та 

архітектури (додається) 

 

Секретар міської ради                                             Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 5 

засідання виконкому 09 березня 2021 року 

 

1. Про зняття з балансу приватизованого житла № 124 

від 

01.03.2021 

   

2. Про виконання бюджету міста за 2020 рік та заходи на 2021 рік № 125 

   

3. Про організацію навчання населення з цивільного захисту 

міста у 2021 році 

№ 126 

   

4. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 

16 грудня 2020 року № 29 „Про затвердження Регламенту 

Центру надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий 

офіс” міста Кропивницького” 

№ 127 

   

5. Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з 

роздільного збору твердих побутових відходів для закладів 

освіти міста 

№ 128 

   

6. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Положень про відзнаки Кропивницької 

міської ради та виконавчого комітету” 
 

№ 129 

7. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про перейменування Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді та затвердження 

Положення” 

 

№ 130 

8. Про затвердження нового складу міської комісії сприяння 

дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації 
 

№ 131 

9. Про надання фінансової підтримки інститутам громадянського 

суспільства на виконання (реалізацію) програм (проєктів, 

заходів) щодо розвитку громадянського суспільства у 2021 році 

№ 132 

   

10 Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира у міському 

електричному транспорті м. Кропивницького 

 

№ 133 

11. Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного 

пасажира на міських автобусних маршрутах загального 

користування м.Кропивницького 

№ 134 
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12. Про встановлення на 2021 рік розміру кошторисної заробітної 

плати при визначенні вартості будівництва 

 

№ 135 

13. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про надання у 2021 році пільг щодо сплати державного мита 

за видачу певних видів документів” 

 

№ 136 

14. Про уповноваження посадових осіб 

 

№ 137 

15. Про визначення замовниками 
 

№ 138 

16. Про визначення замовниками № 139 

   

17. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об’єкта 

№ 140 

 

 

18. Про відмову у наданні одноразової грошової допомоги 
 

№ 141 

19. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об’єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

№ 142 

   

20. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 09 лютого 2021 року № 61 

„Про надання грошової  допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав” 
 

№ 143 

21. Про надання грошової допомоги гр. М.Пихтіній, О.Цишевській 

 

№ 144 

22. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про здійснення виплат одноразової адресної грошової 

допомоги за 2020 рік” 

 

№ 145 

23. Про взяття громадян на квартирний облік 
 

№ 146 

24. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 
 

№ 147 

25. Про виключення квартири із числа службових № 148 

 

26. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

 

 № 149 

27. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

 

 

№ 150 
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28. Про реєстрацію народження дітей, яких мати відмовилась 

забрати із закладу охорони здоров’я 

 

№ 151 

 

29. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

 

№ 152 

30. Про надання дозволів № 153 

 


