
У К Р А Ї Н А 

 

 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 23 січня 2018 року 

 

Голова засідання:  Мосін О.В.       - заступник міського голови з 

           питань діяльності виконавчих 

           органів ради 

Секретар:         Брюм О.М.     - начальник загального відділу 

     

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

  

 

Артеменко Н.М. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань” 

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

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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 

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

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

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. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 

 

 



2 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

 

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

виконавчих органів ради 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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 Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

Вергун О.С. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Федоров В.П. - командир міської дружини 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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 

 

 

Від Кіровоградської місцевої прокуратури: 

 

Залюбовська А.І. – прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури 
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Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 15 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 
 Колюка Олег Сергійович 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми управління комунальним майном на         

2018 рік” 
  

 Федоров Валерій Петрович 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини 

міста Кропивницького на 2018 рік”  
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

3. Про затвердження передавального акта 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

5. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 

6. Про встановлення Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової 

території” 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

7. Про зняття з балансу приватизованого житла   

8. Про зняття з балансу приватизованого житла   
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

9. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

10. Про встановлення опіки над майном дитини   
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11. Про встановлення опіки над майном дитини   

12. Про надання дозволів 

13. Про визначення місця проживання дитини 

14. Про припинення функціонування прийомної сім”ї Цимбаленка В.В. 

15. Про припинення функціонування прийомної сім”ї Горяєвих 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

16. Про взяття громадян на квартирний облік  

17. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, 

який належить до комунальної власності територіальної громади                 

м. Кропивницького 

18. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку  

19. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2017 року № 429 “Про 

визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради” 

20. Про взяття громадян на квартирний облік 

21. Про затвердження рішення про надання квартир 

22. Про віднесення квартир до числа службових  

23. Про виключення квартири із числа службових 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

24. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “БІЗНЕС 

АЛЬФА ГРУП” 

25. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю КОНОВАЛЕНКО О.А. 

на встановлення дощок для оголошень на стінах житлових будинків            

м. Кропивницького 

26. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. по вул. Миколи Левитського, 

напроти буд. № 88  

27. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній      

особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. 

28. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від                    

09 серпня 2016 року № 1918, 1919, 1920, 1921 
  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

29. Про розгляд скарг по справах про адміністративні правопорушення 
  

 Вергун Олександр Сергійович 

30. Про встановлення вартості проїзних квитків тривалого користування у 

міському пасажирському транспорті 

31. Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно перевезених 

пасажирів до платних на міських автобусних маршрутах загального 

користування міста Кропивницького на 2018 рік 
  

 Різне 
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Мосін О.В. Які будуть доповнення?   
 

 

 1. Мосін О.В.  

 Зняти з розгляду проект рішення виконкому “Про встановлення тарифів 

на ритуальні послуги, визначені необхідним мінімальним переліком окремих 

видів ритуальних послуг” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 2. Вовк Ю.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання грошової 

допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 3. Тимоховська Т.М. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання статусу” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 2. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про реєстрацію 

народження дитини, покинутої в пологовому будинку” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 3. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про влаштування 

малолітньої дитини до комунального закладу “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 

 

 4. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про погодження 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про надання у 

користування житлового будинку з відповідною частиною господарсько-

побутових будівель по вул. Червоногірській, 2-д, м. Кропивницький” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 
 Колюка Олег Сергійович 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми управління комунальним майном на         

2018 рік” 
  

 Федоров Валерій Петрович 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини 

міста Кропивницького на 2018 рік”  
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

3. Про затвердження передавального акта 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

5. Про встановлення Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової 

території” 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

6. Про зняття з балансу приватизованого житла   

7. Про зняття з балансу приватизованого житла   
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

8. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

9. Про встановлення опіки над майном дитини   

10. Про встановлення опіки над майном дитини   

11. Про надання дозволів 

12. Про визначення місця проживання дитини 

13. Про припинення функціонування прийомної сім”ї Цимбаленка В.В. 

14. Про припинення функціонування прийомної сім”ї Горяєвих 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

15. Про взяття громадян на квартирний облік  

16. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, 

який належить до комунальної власності територіальної громади                 

м. Кропивницького 

17. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку  
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18. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2017 року № 429 “Про 

визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради” 

19. Про взяття громадян на квартирний облік 

20. Про затвердження рішення про надання квартир 

21. Про віднесення квартир до числа службових  

22. Про виключення квартири із числа службових 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “БІЗНЕС 

АЛЬФА ГРУП” 

24. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю КОНОВАЛЕНКО О.А. 

на встановлення дощок для оголошень на стінах житлових будинків     

м. Кропивницького 

25. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. по вул. Миколи Левитського, 

напроти буд. № 88  

26. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами фізичній      

особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. 

27. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від                    

09 серпня 2016 року № 1918, 1919, 1920, 1921 
  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

28. Про розгляд скарг по справах про адміністративні правопорушення 
  

 Вергун Олександр Сергійович 

29. Про встановлення вартості проїзних квитків тривалого користування у 

міському пасажирському транспорті 

30. Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно перевезених 

пасажирів до платних на міських автобусних маршрутах загального 

користування міста Кропивницького на 2018 рік 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

31. Про надання грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і 

більше років 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

32. Про надання статусу 

33. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому будинку 

34. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

35. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про надання у користування житлового будинку з відповідною частиною 

господарсько-побутових будівель по вул. Червоногірській, 2-д,                    

м. Кропивницький” 
  

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому з доповненнями “за” - 15 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2018 рік” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - хочеться бачити розширений кошторис. 

Міський голова наголошував про розірвання договору з 

“Кіровоградтепло”. Чи це буде? 

Колюка О.С. - це тривалий час. На разі іде опалювальний 

сезон. 

Мосін О.В. - орендному підприємству залишилось 2 дні до 

отримання номінацій, інакше будемо оприлюднювати 

проект рішення про повернення підприємства в комунальну 

власність. 

Колюка О.С. - в поточній діяльності виникає багато питань 

до них. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 15 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на     

2018 рік”  

Доповідав: Федоров В.П. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. - додати: спільно вживались заходи щодо 

гуртожитків університетів 

Мосін О.В. - інші навчальні установи нам не передавали 

основні засоби. 

Голуб Д.В. - 6 громадських пунктів. Ви плануєте 

збільшити? 

Федоров В.П. - ні. 

Голуб Д.В. - можливо, збільшити? 

Федоров В.П. - так. 

Фросіняк Р.В. - відсоток зростання? 

Федоров В.П. - 50%. 

Фросіняк Р.В. - видатки на заробітну плату. 
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 Мосін О.В. - склад людей? 

Федоров В.П. - 18, плануємо 24. 

Мосін О.В. - охорона комунального майна. 

Табалов А.О. - є проблеми з роботою національної поліції. 

Логічний крок - за рахунок влади. 

Додати гуртожитки ПТУ. 

Мосін О.В. - внести зміни. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 16 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження передавального акта 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 17 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 18 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 19 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-

збагачувальний комбінат” тарифів на послуги з утримання 

будинку та прибудинкової території” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2  

Вирішили: Прийняти рішення № 20 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 21 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 22 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 23 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 24 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 25 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 26 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 27 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення функціонування прийомної сім”ї 

Цимбаленка В.В. 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 28 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про припинення функціонування прийомної сім”ї Горяєвих 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 29 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 30 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, покинутої в 

пологовому будинку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 31 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Кіровоградський обласний спеціалізований 

будинок дитини нового типу” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 32 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання у користування житлового 

будинку з відповідною частиною господарсько-побутових 

будівель по вул. Червоногірській, 2-д, м. Кропивницький” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 33 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 34 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 35 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 36 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2017 року        

№ 429 “Про визнання такими, що втратили чинність, 

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 37 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 38 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення про надання квартир 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 39 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:   Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 40 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартир до числа службових  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 41 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “БІЗНЕС АЛЬФА ГРУП” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1   

Вирішили: Прийняти рішення № 42 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю 

КОНОВАЛЕНКО О.А. на встановлення дощок для 

оголошень на стінах житлових будинків м. Кропивницького 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. - скільки коштів вона сплачує? 

Мосін О.В. - не сплачує в бюджет. 

Табалов А.О. - це не перший рік. Скарг нема. 

Онул Л.А. - вони повинні бути однотипними. 

Паливода А.А. - далі головне управління отримає 

інформацію щодо розмірів дощок. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 5 

 1 рік 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 43 з доопрацюванням (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. по         

вул. Миколи Левитського, напроти буд. № 88  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 44 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - по вул. Короленка буде проводитись 

реконструкція. Відтермінувати. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Рішення відтермінувати. 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 09 серпня 2016 року № 1918, 1919, 1920, 1921 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 45 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарг по справах про адміністративні 

правопорушення 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Табалов А.О.  

Голуб Д.В. - фігурують ПТУ. Скасувати - вони не мають 

коштів для прибирання. 

Кришко О.В. - вони не оскаржували. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 46 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення вартості проїзних квитків тривалого 

користування у міському пасажирському транспорті 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун АП. - компенсація - за фактичне перевезення 

пасажирів. 

Голуб Д.В. - гарно, що є комплексні квитки. 

Табалов А.О. - скільки було продано квитків? 

Табалов А.О. - інформація, скільки у нас проїжджає без 

квитків?  

Табалов А.О. - в інших містах? 

Вергун О.С. - так само менше. 

Табалов А.О. - цю послугу треба рекламувати. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 47 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно 

перевезених пасажирів до платних на міських автобусних 

маршрутах загального користування міста Кропивницького 

на 2018 рік 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Артеменко Н.М. - у минулому році? 

Вергун О.С. - 2,27 - з 2012 року. Це цифра більша. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 48 (додається) 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради    О. Мосін 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 2 

 засідання виконкому 23 січня 2018 року 

 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2018 рік” 

23.01.2018 р. 

№ 15 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на         

2018 рік”  

№ 16 

   

3. Про затвердження передавального акта № 17 
   

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                         

м. Кропивницького 

№ 18 

   

5. Про надання грошової допомоги громадянам, яким 

виповнилося 100 і більше років 

№ 19 

   

6. Про встановлення Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-

збагачувальний комбінат” тарифів на послуги з утримання 

будинку та прибудинкової території” 

№ 20 

   

7. Про зняття з балансу приватизованого житла № 21 
   

8. Про зняття з балансу приватизованого житла № 22 
   

9. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 23 
   

10. Про встановлення опіки над майном дитини № 24 
   

11. Про встановлення опіки над майном дитини № 25 
   

12. Про надання дозволів № 26 
   

13. Про визначення місця проживання дитини № 27 
   

14. Про припинення функціонування прийомної сім”ї 

Цимбаленка В.В. 

№ 28 

   

15. Про припинення функціонування прийомної сім”ї Горяєвих № 29 
   

16. Про надання статусу № 30 
   

17. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в пологовому 

будинку 

№ 31 

   

18. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу” 

№ 32 
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19. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання у користування житлового 

будинку з відповідною частиною господарсько-побутових 

будівель по вул. Червоногірській, 2-д, м. Кропивницький” 

№ 33 

   

20. Про взяття громадян на квартирний облік  № 34 
   

21. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 35 

   

22. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку № 36 
   

23. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2017 року № 429 

“Про визнання такими, що втратили чинність, рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради” 

№ 37 

   

24. Про взяття громадян на квартирний облік № 38 
   

25. Про затвердження рішення про надання квартир № 39 
   

26. Про виключення квартири із числа службових № 40 
   

27. Про віднесення квартир до числа службових  № 41 
   

28. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “БІЗНЕС АЛЬФА ГРУП” 

№ 42 

   

29. Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю 

КОНОВАЛЕНКО О.А. на встановлення дощок для 

оголошень на стінах житлових будинків м. Кропивницького 

№ 43 

   

30. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. по           

вул. Миколи Левитського, напроти буд. № 88  

№ 44 

   

31. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 09 серпня 2016 року № 1918, 1919, 1920, 1921 

№ 45 

   

32. Про розгляд скарг по справах про адміністративні 

правопорушення 

№ 46 

   

33. Про встановлення вартості проїзних квитків тривалого 

користування у міському пасажирському транспорті 

№ 47 

   

34. Про затвердження коефіцієнта співвідношення безкоштовно 

перевезених пасажирів до платних на міських автобусних 

маршрутах загального користування міста Кропивницького 

на 2018 рік 

№ 48 

 


