
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 13 лютого 2018 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

  

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

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

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

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 

Паливода А.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

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

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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” 

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

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

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 

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

  та цивільного захисту населення 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

Ксеніч В.М. - начальник управління капітального будівництва 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Чорна Н.М. - заступник начальника відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

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 

Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім'ї та молоді управління молоді та 

  спорту Міської ради міста Кропивницького 
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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 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

  

 Краснокутський Олег Володимирович 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2018 рік” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

3. Про забезпечення функціонування системи військового обліку на території 

м. Кропивницького 

  

 Якунін Сергій Володимирович 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової 

інформації міста Кропивницького на 2018 рік” 

  

 Шишко Олександр Миколайович 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                

21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на                      

2017-2020 роки” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

6. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АГРОАЛЬЯНС” 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про безоплатну передачу майна” 
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8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                

15 березня 2017 року № 853 “Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого 

(тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького”  

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

9. Про передачу на баланс влаштованої зупинки громадського транспорту в 

м. Кропивницькому 

10. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому 

  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

11. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього 

водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області” 

12. Про дозвіл на ліквідацію об'єкта незавершеного будівництва (проектно-

вишукувальні роботи) 

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                  

23 лютого 2016 року № 85 “Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кропивницького на 

2016-2018 роки” 

  

 Колюка Олег Сергійович 

14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про виконання Програми управління комунальним майном на 2017 рік” 

15. Про надання згоди на безоплатну передачу будівлі харчоблоку пологового 

будинку № 1 

16. Про надання пільги з орендної плати 

  

 Чорна Неля Миколаївна 

17. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про найменування вулиць і провулків” 

18. Про встановлення інформаційної дошки  

19. Про встановлення тимчасової інформаційної дошки 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

20. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2018-2020 роки” 
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21. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

22. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“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” 

23. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про надання у 2018 році пільг щодо сплати державного мита за видачу 

певних видів документів” 

24. Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво теплової енергії 

25. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

26. Про надання неповнолітній дитині повної цивільної дієздатності  

27. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

28. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

29. Про встановлення опіки над майном дитини  

30. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

31. Про встановлення опіки над майном дитини  

32. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

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

дитиною 

34. Про визначення місця проживання дитини 

35. Про надання статусу  

36. Про надання дозволів 

37. Про втрату статусу  

  

 Різне 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

2. Про надання статусу  

3. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 
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 Пількін Валерій Анатолійович 

4. Про віднесення будинку до числа службових жилих приміщень 

  

 Вергун Олександр Сергійович 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки” 

 

 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про звільнення від 

повноважень опікуна над малолітньою дитиною”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались - 

 

 2. Дорохіна Л.В. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про влаштування 

малолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

  

 Краснокутський Олег Володимирович 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2018 рік” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

3. Про забезпечення функціонування системи військового обліку на території 

м. Кропивницького 
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 Якунін Сергій Володимирович 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової 

інформації міста Кропивницького на 2018 рік” 

  

 Шишко Олександр Миколайович 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                

21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на                      

2017-2020 роки” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

6. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АГРОАЛЬЯНС” 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про безоплатну передачу майна” 

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                

15 березня 2017 року № 853 “Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого 

(тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького”  

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

9. Про передачу на баланс влаштованої зупинки громадського транспорту в 

м. Кропивницькому 

10. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому 

  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

11. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього 

водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області” 

12. Про дозвіл на ліквідацію об'єкта незавершеного будівництва (проектно-

вишукувальні роботи) 

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                  

23 лютого 2016 року № 85 “Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кропивницького на 

2016-2018 роки” 
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 Колюка Олег Сергійович 

14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про виконання Програми управління комунальним майном на 2017 рік” 

15. Про надання згоди на безоплатну передачу будівлі харчоблоку пологового 

будинку № 1 

16. Про надання пільги з орендної плати 

  

 Чорна Неля Миколаївна 

17. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про найменування вулиць і провулків” 

18. Про встановлення інформаційної дошки  

19. Про встановлення тимчасової інформаційної дошки 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

20. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2018-2020 роки” 

21. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

22. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“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” 

23. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про надання у 2018 році пільг щодо сплати державного мита за видачу 

певних видів документів” 

24. Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво теплової енергії 

25. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

26. Про надання неповнолітній дитині повної цивільної дієздатності  

27. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

28. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

29. Про встановлення опіки над майном дитини  

30. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

31. Про встановлення опіки над майном дитини  

32. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

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

дитиною 

34. Про визначення місця проживання дитини 

35. Про надання статусу  

36. Про надання дозволів 
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37. Про втрату статусу  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

38. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

39. Про надання статусу  

40. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

41. Про віднесення будинку до числа службових жилих приміщень 

  

 Вергун Олександр Сергійович 

42. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

43. Про звільнення від повноважень опікуна над малолітньою дитиною 

  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

44. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

 

 
 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 

  

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

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 49 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 50 з доопрацюванням (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді 

м. Кропивницького на 2018 рік” 

Доповідав: Краснокутський О.В.  

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 51 з доопрацюванням (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про забезпечення функціонування системи військового 

обліку на території м. Кропивницького 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 52 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми економічної 

підтримки засобів масової інформації міста 

Кропивницького на 2018 рік” 

Доповідав: Якунін С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Знято з розгляду 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року     

№ 1194 “Про затвердження Міської програми профілактики 

та протидії злочинності “Безпечне місто” на                      

2017-2020 роки” 

Доповідав: Шишко О.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 53 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АГРОАЛЬЯНС” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 54 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу майна” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 55 з доопрацюванням (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року        

№ 853 “Про затвердження Порядку використання коштів 

міського бюджету на організацію життєдіяльності 

евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста 

Кропивницького”  

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 56 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс влаштованої зупинки громадського 

транспорту в м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 57 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в                   

м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 58 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу завершеного 

будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

Доповідав: Ксеніч В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 59 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на ліквідацію об'єкта незавершеного будівництва 

(проектно-вишукувальні роботи) 

Доповідав: Ксеніч В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 60 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 

“Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об'єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення м. Кропивницького на 2016-2018 роки” 

Доповідав: Ксеніч В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В., Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 61 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про виконання Програми управління 

комунальним майном на 2017 рік” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 62 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на безоплатну передачу будівлі 

харчоблоку пологового будинку № 1 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 63 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 64 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування вулиць і провулків” 

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 65 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення інформаційної дошки  

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 66 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення тимчасової інформаційної дошки 

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 67 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 68 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу          

м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 69 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “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 № 70 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання у 2018 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів 

документів” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 71 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво 

теплової енергії 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 72 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 

рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 

житлово-комунальних послуг  

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 73 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання неповнолітній дитині повної цивільної 

дієздатності 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 74 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 75 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 76 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 77 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 78 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 79 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 80 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 81 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 82 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 83 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 84 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 85 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 86 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 87 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про звільнення від повноважень опікуна над малолітньою 

дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 88 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 89 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 90 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв'язку у                     

м. Кропивницькому на 2018-2019 роки” 

Доповідав: Вергун О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 91 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 3 

 засідання виконкому 13 лютого 2018 року 

 

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                          

м. Кропивницького 

13.02.2018 р. 

№ 49 

   

2. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

№ 50 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді      

м. Кропивницького на 2018 рік” 

№ 51 

   

4. Про забезпечення функціонування системи військового обліку 

на території м. Кропивницького 

№ 52 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року         

№ 1194 “Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

№ 53 

   

6. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АГРОАЛЬЯНС” 

№ 54 

   

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу майна” 

№ 55 

   

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 853 

“Про затвердження Порядку використання коштів міського 

бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого 

(тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького”  

№ 56 

   

9. Про передачу на баланс влаштованої зупинки громадського 

транспорту в м. Кропивницькому 

№ 57 

   

10. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в                      

м. Кропивницькому 

№ 58 

   

11. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про безоплатну передачу завершеного 

будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” 

№ 59 
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12. Про дозвіл на ліквідацію об'єкта незавершеного будівництва 

(проектно-вишукувальні роботи) 

№ 60 

   

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 

“Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення                   

м. Кропивницького на 2016-2018 роки” 

№ 61 

   

14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про виконання Програми управління 

комунальним майном на 2017 рік” 

№ 62 

   

15. Про надання згоди на безоплатну передачу будівлі харчоблоку 

пологового будинку № 1 

№ 63 

   

16. Про надання пільги з орендної плати № 64 
   

17. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування вулиць і провулків” 

№ 65 

   

18. Про встановлення інформаційної дошки  № 66 
   

19. Про встановлення тимчасової інформаційної дошки № 67 
   

20. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

№ 68 

   

21. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу                 

м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

№ 69 

   

22. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “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” 

№ 70 

   

23. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання у 2018 році пільг щодо сплати 

державного мита за видачу певних видів документів” 

№ 71 

   

24. Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво 

теплової енергії 

№ 72 
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25. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-

комунальних послуг  

№ 73 

   

26. Про надання неповнолітній дитині повної цивільної 

дієздатності 

№ 74 

   

27. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми № 75 
   

28. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 76 
   

29. Про встановлення опіки над майном дитини  № 77 
   

30. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 78 
   

31. Про встановлення опіки над майном дитини № 79 
   

32. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 80 
   

33. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

№ 81 

   

34. Про визначення місця проживання дитини № 82 
   

35. Про надання статусу № 83 
   

36. Про надання дозволів № 84 
   

37. Про втрату статусу № 85 
   

38. Про надання статусу № 86 
   

39. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

№ 87 

   

40. Про звільнення від повноважень опікуна над малолітньою 

дитиною 

№ 88 

   

41. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

№ 89 

   

42. Про віднесення будинку до числа службових жилих 

приміщень 

№ 90 

   

43. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв'язку у                        

м. Кропивницькому на 2018-2019 роки” 

№ 91 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


