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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 18 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 12 вересня 2017 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” 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

Вязовцев В.В. - член правління ГО “Бойове братство” 

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

Голуб Д.В. - доцент кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

Дануца О.А. - голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград” 

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 

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

виконавчих органів ради 

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

Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 

 



2 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Максімов С.М. - директор СТОВ “Агрофірма Вікторія” 

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

правозахисна агенція” 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської міської ради 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 

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

Цирфа М.В. - начальник відділу управління розвитку транспорту 

  та зв’язку 

Владов Р.П. -  начальник управління земельних відносин  та  

   охорони навколишнього природного середовища 

Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки населення 

Бондаренко К.А. - заступник начальника управління по сприянню розвитку 

  торгівлі та побутового обслуговування населення 

Колодяжний С.О. - начальник відділу фізичної культури та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лейбенко А.О. - помічник міського голови 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату міської ради  

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Разуменко О.Л. - начальник організаційного відділу   

Тимоховська Т.М. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Струк К.А. - начальник відділу реєстрації місця проживання особи 

Храпак О.В. - радник міського голови 
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Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

Шишко О.М. - завідувач сектора з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із ЗМІ 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Ілик Р.І. - генеральний директор ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 

 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 16 "проти" - "утримались" - 

 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Колодяжний Сергій Олександрович 

1. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 

20 грудня 2016 року № 721 “Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 
  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

2. Про нагородження з нагоди 263-ї річниці заснування міста 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

3. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 
  

 Колюка Олег Сергійович 

4. Про дозвіл на списання основних засобів  
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня      

2016 року № 309 “Про затвердження Плану дій сталого енергетичного 

розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року” 
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6. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня    

2016 року № 148 “Про затвердження Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки” 
  

 Назарець Анна Федорівна 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 13 жовтня 2016 року № 546 “Про передачу книг 

“Порятунок” 

8. Про передачу книг 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 13 жовтня 2016 року № 545 “Про передачу книг 

“Відрядження до пекла” 

10. Про передачу книги “Відрядження до пекла” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

11. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської слави 

12. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня      

2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на                   

2017-2019 роки” 

13. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

14. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня людей 

похилого віку  

15. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня глухих 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

16. Про затвердження акта про взяття на баланс влаштованих зупинок 

громадського транспорту в м. Кропивницькому 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 14 березня 2017 року № 122 “Про визначення одержувачів 

бюджетних коштів” 

18. Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, які 

вчинили адміністративні правопорушення, та засуджених до покарання у 

виді громадських робіт та погодження переліку об'єктів, на яких 

порушники, засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт у 

2017 році 

19. Про присвоєння єдиного номера 49 квартирам номер 48 та 49 у будинку по 

вул. Поповича, 7-в в м. Кропивницькому 

20. Про присвоєння квартирі номер 16 по вул. Михайлівській, 46, яка 

належить Стешенко С.О., номера 16-а 
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 Пількін Валерій Анатолійович 

21. Про взяття громадян на квартирний облік  

22. Про зняття громадян з обліку 

23. Про віднесення квартири до числа службових 

24. Про виключення квартир із числа службових 

25. Про надання ордерів на жилі приміщення в будинках  

26. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

27. Про затвердження Концепції комплексного впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами та тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Кропивницькому 

28. Про переведення жилої квартири № 13 по вул. В'ячеслава Чорновола, 1 у 

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

29. Про переведення жилої квартири № 23 по вул. Яновського, 58 у                  

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

30. Про переведення частини жилої квартири № 3 по вул. Тараса Карпи, 55/39 

у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

31. Про переведення жилої квартири № 2 по вул. Тараса Карпи, 55/39 у           

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

32. Про переведення нежилого приміщення по вул. Тараса Карпи, 62/2 у          

м. Кропивницькому до категорії жилих 

33. Про переведення нежилого приміщення по вул. Віктора Чміленка, 109-а у 

м. Кропивницькому до категорії жилих 

34. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                         

ТОВ “СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ” 

35. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ПП “ЛЕО КЕРАМІКА” 

36. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

26 січня 2016 року № 1792 

37. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від   

26.04.2016 р. № 1844, 1847 

38. Про переведення комплексу будівель по вул. Інтернаціональній, 75 у          

м. Кропивницькому до категорії жилих 

  

39. Різне 

 
 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
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 Кухаренко В.І. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про підсумки 

міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків 

та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Колодяжний Сергій Олександрович 

1. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 

20 грудня 2016 року № 721 “Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 
  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

2. Про нагородження з нагоди 263-ї річниці заснування міста 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

3. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 
  

 Колюка Олег Сергійович 

4. Про дозвіл на списання основних засобів  
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня      

2016 року № 309 “Про затвердження Плану дій сталого енергетичного 

розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року” 

6. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня    

2016 року № 148 “Про затвердження Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки” 
  

 Назарець Анна Федорівна 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 13 жовтня 2016 року № 546 “Про передачу книг 

“Порятунок” 

8. Про передачу книг 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 13 жовтня 2016 року № 545 “Про передачу книг 

“Відрядження до пекла” 

10. Про передачу книги “Відрядження до пекла” 
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 Вовк Юлія Миколаївна 

11. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської слави 

12. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня      

2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на                   

2017-2019 роки” 

13. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

14. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня людей 

похилого віку  

15. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня глухих 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

16. Про затвердження акта про взяття на баланс влаштованих зупинок 

громадського транспорту в м. Кропивницькому 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 14 березня 2017 року № 122 “Про визначення одержувачів 

бюджетних коштів” 

18. Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, які 

вчинили адміністративні правопорушення, та засуджених до покарання у 

виді громадських робіт та погодження переліку об'єктів, на яких 

порушники, засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт у 

2017 році 

19. Про присвоєння єдиного номера 49 квартирам номер 48 та 49 у будинку по 

вул. Поповича, 7-в в м. Кропивницькому 

20. Про присвоєння квартирі номер 16 по вул. Михайлівській, 46, яка 

належить Стешенко С.О., номера 16-а 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

21. Про взяття громадян на квартирний облік  

22. Про зняття громадян з обліку 

23. Про віднесення квартири до числа службових 

24. Про виключення квартир із числа службових 

25. Про надання ордерів на жилі приміщення в будинках  

26. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

27. Про затвердження Концепції комплексного впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами та тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Кропивницькому 

28. Про переведення жилої квартири № 13 по вул. В'ячеслава Чорновола, 1 у 

м. Кропивницькому до категорії нежилих 
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29. Про переведення жилої квартири № 23 по вул. Яновського, 58 у                  

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

30. Про переведення частини жилої квартири № 3 по вул. Тараса Карпи, 55/39 

у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

31. Про переведення жилої квартири № 2 по вул. Тараса Карпи, 55/39 у           

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

32. Про переведення нежилого приміщення по вул. Тараса Карпи, 62/2 у          

м. Кропивницькому до категорії жилих 

33. Про переведення нежилого приміщення по вул. Віктора Чміленка, 109-а у 

м. Кропивницькому до категорії жилих 

34. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                         

ТОВ “СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ” 

35. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ПП “ЛЕО КЕРАМІКА” 

36. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

26 січня 2016 року № 1792 

37. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від   

26.04.2016 р. № 1844, 1847 

38. Про переведення комплексу будівель по вул. Інтернаціональній, 75 у          

м. Кропивницькому до категорії жилих 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

39. Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у                       

м. Кропивницькому 

  

40. Різне 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 16 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 

“Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 403 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди 263-ї річниці заснування міста 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 404 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 405 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання основних засобів 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Білецький І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 406 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про 

затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку     

м. Кіровограда на період до 2020 року” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 407 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 березня 2016 року № 148 “Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 408 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 13 жовтня 2016 року № 546 

“Про передачу книг “Порятунок” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 409 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу книг 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 410 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 13 жовтня 2016 року № 545 

“Про передачу книг “Відрядження до пекла” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 411 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу книги “Відрядження до пекла” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 412 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської 

слави 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 413 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на                   

2017-2019 роки” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 414 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 415 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного 

дня людей похилого віку  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 416 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного 

дня глухих 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 417 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта про взяття на баланс влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 418 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 березня 2017 року          

№ 122 “Про визначення одержувачів бюджетних коштів” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 419 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення видів безоплатних суспільно корисних 

робіт для осіб, які вчинили адміністративні 

правопорушення, та засуджених до покарання у виді 

громадських робіт та погодження переліку об'єктів, на яких 

порушники, засуджені відбувають покарання у виді 

громадських робіт у 2017 році 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 420 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 49 квартирам номер 48 та 

49 у будинку по вул. Поповича, 7-в в м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 421 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння квартирі номер 16 по                                  

вул. Михайлівській, 46, яка належить Стешенко С.О., 

номера 16-а 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 422 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 423 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 424 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 425 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартири до числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 426 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартир із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 427 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордерів на жилі приміщення в будинках 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 428 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 429 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження Концепції комплексного впорядкування 

розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в                            

м. Кропивницькому 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А., Кришко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 430 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 13 по                           

вул. В'ячеслава Чорновола, 1 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 431 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 23 по                           

вул. Яновського, 58 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 432 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення частини жилої квартири № 3 по               

вул. Тараса Карпи, 55/39 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 433 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 2 по                             

вул. Тараса Карпи, 55/39 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 434 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                         

вул. Тараса Карпи, 62/2 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 435 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                          

вул. Віктора Чміленка, 109-а у м. Кропивницькому до 

категорії жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 436 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                         

ТОВ “СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 437 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ПП “ЛЕО КЕРАМІКА” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 438 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 26 січня 2016 року № 1792 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 439 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 26.04.2016 р. № 1844, 1847 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 440 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення комплексу будівель по                              

вул. Інтернаціональній, 75 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 441 (додається) 

 

 

 Різне 

 

СЛУХАЛИ:  Доповідь Ілика Р.І. “Питне водопостачання                       

міста Кропивницького” 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 18 

 засідання виконкому 12 вересня 2017 року 

 

1. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 

“Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

12.09.2017 р. 

№ 403 

   

2. Про нагородження з нагоди 263-ї річниці заснування міста № 404 
   

3. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми № 405 
   

4. Про дозвіл на списання основних засобів № 406 
   

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження 

Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на 

період до 2020 року” 

№ 407 

   

6. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 березня 2016 року № 148 “Про затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у      

м. Кіровограді на 2016-2020 роки” 

№ 408 

   

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 13 жовтня 2016 року № 546 

“Про передачу книг “Порятунок” 

№ 409 

   

8. Про передачу книг № 410 
   

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 13 жовтня 2016 року № 545 

“Про передачу книг “Відрядження до пекла” 

№ 411 

   

10. Про передачу книги “Відрядження до пекла” № 412 
   

11. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської 

слави 

№ 413 

   

12. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки” 

№ 414 
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13. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 415 

   

14. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

людей похилого віку  

№ 416 

   

15. Про надання грошової допомоги з нагоди Міжнародного дня 

глухих 

№ 417 

   

16. Про затвердження акта про взяття на баланс влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому 

№ 418 

   

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 березня 2017 року № 122 

“Про визначення одержувачів бюджетних коштів” 

№ 419 

   

18. Про визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт 

для осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та 

засуджених до покарання у виді громадських робіт та 

погодження переліку об'єктів, на яких порушники, засуджені 

відбувають покарання у виді громадських робіт у 2017 році 

№ 420 

   

19. Про присвоєння єдиного номера 49 квартирам номер 48 та 49 

у будинку по вул. Поповича, 7-в в м. Кропивницькому 

№ 421 

   

20. Про присвоєння квартирі номер 16 по вул. Михайлівській, 46, 

яка належить Стешенко С.О., номера 16-а 

№ 422 

   

21. Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому 

№ 423 

   

22. Про взяття громадян на квартирний облік № 424 
   

23. Про зняття громадян з обліку № 425 
   

24. Про віднесення квартири до числа службових № 426 
   

25. Про виключення квартир із числа службових № 427 
   

26. Про надання ордерів на жилі приміщення в будинках № 428 
   

27. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

№ 429 

   

28. Про затвердження Концепції комплексного впорядкування 

розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в                              

м. Кропивницькому 

№ 430 
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29. Про переведення жилої квартири № 13 по                              

вул. В'ячеслава Чорновола, 1 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих 

№ 431 

   

30. Про переведення жилої квартири № 23 по вул. Яновського, 58 

у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 432 

   

31. Про переведення частини жилої квартири № 3 по                 

вул. Тараса Карпи, 55/39 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 433 

   

32. Про переведення жилої квартири № 2 по                               

вул. Тараса Карпи, 55/39 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 434 

   

33. Про переведення нежилого приміщення по                            

вул. Тараса Карпи, 62/2 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

№ 435 

   

34. Про переведення нежилого приміщення по                            

вул. Віктора Чміленка, 109-а у м. Кропивницькому до 

категорії жилих 

№ 436 

   

35. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                         

ТОВ “СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ” 

№ 437 

   

36. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ПП “ЛЕО КЕРАМІКА” 

№ 438 

   

37. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 26 січня 2016 року № 1792 

№ 439 

   

38. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 26.04.2016 р. № 1844, 1847 

№ 440 

   

39. Про переведення комплексу будівель по                                  

вул. Інтернаціональній, 75 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

№ 441 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


