
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 5 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 13 березня 2018 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Колесник І.В.    - заступник начальника - завідувач 

             сектора контролю 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 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 

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 

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

виконавчих органів ради 

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

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

правозахисна агенція” 

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

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Дзюба Н.Є. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

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

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

Табалов А.О. - секретар міської ради 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Владов Р.П. -  начальник управління  земельних відносин  та  

   охорони навколишнього природного середовища 

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 

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

  спорту  

Фурман Д.В. - начальник відділу орендних відносин та формування 

  комунального майна управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

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 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

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

Пузакова А.А. - заступник начальника управління економіки - начальник 

  відділу економічного розвитку та регуляторної політики 

  департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

  та інвестицій  

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 12 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Смаглюк Марина Олександрівна 

1. Про звіт спостережної комісії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького за 2017 рік 

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

уповноваження управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького на проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

комунального закладу охорони здоров'я міста Кропивницького” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про надання пільги з орендної плати 

  

 Назарець Анна Федорівна 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

найменування скверу” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 
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 Якунін Сергій Володимирович 

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

затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації 

міста Кропивницького на 2018 рік” 

  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

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

перейменування комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” та затвердження 

Статуту закладу  в новій редакції” 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

8. Про проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою 

території міста Кропивницького 

  

 Владов Родіон Петрович 

9. Про створення комісії з визначення збитків, заподіяних власникам землі та 

землекористувачам 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

10. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2018 рік  

 

 Фурман Діана Володимирівна 

11. Про дозвіл на списання автомобілів 

12. Про дозвіл на списання медичного обладнання 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

13. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

надання згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у проекті 

Європейського Інвестиційного Банку “Безпека дорожнього руху в містах 

України” 

14. Про організацію громадських робіт протягом 2018 року 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про встановлення опіки над майном дітей  

16. Про визначення місця проживання дітей  

17. Про надання дозволів 

  

 Мездрін Вадим Миколайоввич 

18. Про переведення нежилого приміщення по вул.Вокзальній, 64 у                    

м. Кропивницькому до категорії жилих 

19. Про переведення жилої квартири № 39 по вул.Добровольського, 11 у            

м. Кропивницькому до категорії нежилих 
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20. Про переведення жилої квартири № 3 по вул.Соборній, 23/34 у                      

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

21. Про переведення жилої квартири № 163 по вул.Героїв України, 26 у              

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

22. Про переведення жилої квартири № 15 по вул.Арсенія Тарковського, 63 у     

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від            

02 березня 2015 року № 107 “Про створення комісії з координації заходів 

щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                 

м. Кропивницького” 

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

підприємцю ЛАДИЦІ А.Є. 

25. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” 

26. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ВОГ РИТЕЙЛ” 

27. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                 

АТ “УКРСИББАНК” 

  

 Різне 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 

 Коваленко Сергій Миколайович 

1. Про передачу матеріалів з міського матеріального резерву  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

2. Про надання статусу  

3. Про надання статусу  

  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

4. Про влаштування малолітніх дітей до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

5. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва 

 

 



6 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 12 

 
 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

02.03.2018 р. 

№ 107 

Про негайне відібрання дитини 

  

05.03.2018 р. 

№ 108 

Про організацію роботи щодо переоформлення відстрочок 

військовозобов'язаним  
 

 

СЛУХАЛИ:  Про звіт спостережної комісії Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького за 2017 рік 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 109 (додається) 

 

Зайшов Левченко О.М. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про уповноваження управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького на проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника комунального 

закладу охорони здоров'я міста Кропивницького” 

Доповідала: Макарук О.О. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Білецький І.О. - це для конкретного керівника? 

Макарук О.О. - для всіх. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 110 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 111 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування скверу” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Хто пропонує? 

Міське товариство політичних в'язнів і репресованих. 

Під час топонімічної комісії вирішено так. Погоджено з 

товариством. 

Онул Л.А. - конкурсу не було? 

Ні, тільки топонімічна комісія 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 112 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 113 (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. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Голуб Д.В. - п.2 видатків. Що саме? 

Заробітна плата 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 114 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” та затвердження 

Статуту закладу в новій редакції” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 115 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про проведення місячника з озеленення, прибирання та 

благоустрою території міста Кропивницького 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Онул Л.А. - пільга на вивезення сміття протягом місяця. 

Так і буде. За заявкою. 

Райкович А.П. - врахувати поминальні дні, приймати сміття 

безкоштовно 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 116 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з визначення збитків, заподіяних 

власникам землі та землекористувачам 

Доповідав: Владов Р.П. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - зараз ведеться статистика, багато таких людей? 

Не багато. 

Рішення отримали, але договір не уклали  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 117 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про основні заходи цивільного захисту міста на 2018 рік  

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 118 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу матеріалів з міського матеріального резерву  

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 119 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобілів 

Доповідала: Фурман Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 120 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання медичного обладнання 

Доповідала: Фурман Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 121 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на участь Міської ради 

міста Кропивницького у проекті Європейського 

Інвестиційного Банку “Безпека дорожнього руху в містах 

України” 

Доповідала: Пузакова А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Білецький І.О. - у нас департаменти? 

Пузакова А.А. - так, 2 департаменти. 

Онул Л.А. - це на участь? 

Пузакова А.А. - так. 

Фросіняк Р.В. - фінансове управління погодило? 

Райкович А.П. - поки що не потрібно. Але попередньо 

погоджено. Це не проста справа. Від кредиту треба 

отримати ефективність 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 122 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію громадських робіт протягом 2018 року 

Доповідала: Пузакова А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 123 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва 

 Доповідала: Пузакова А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 124 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 125 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дітей  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 126 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 127 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 128 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 129 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітніх дітей до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 130 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по      

вул.Вокзальній, 64 у м. Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 131 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 39 по 

вул.Добровольського, 11 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 132 (додається) 

 

 

 



11 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 3 по           

вул.Соборній, 23/34 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 133 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 163 по               

вул.Героїв України, 26 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - що там буде? 

Кабінет “Гінекологія” 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 134 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 15 по              

вул.Арсенія Тарковського, 63 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 135 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 02 березня 2015 року № 107 “Про створення комісії 

з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 136 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ЛАДИЦІ А.Є. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 137 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 138 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ВОГ РИТЕЙЛ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Вони реагують на приписи. Вони не вважали, що це 

реклама 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 139 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                 

АТ “УКРСИББАНК” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Онул Л.А. - вони розміщені на своїй споруді, чому 

сплачують? 

Будинок належить до комунальної власності міста 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 140 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 5 

 засідання виконкому 13 березня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про негайне відібрання дитини 02.03.2018 р. 

№ 107 
   

2. Про організацію роботи щодо переоформлення відстрочок 

військовозобов'язаним 

05.03.2018 р. 

№ 108 
   

3. Про звіт спостережної комісії Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького за 2017 рік 

13.03.2018 р.  

№ 109 
   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про уповноваження управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького на проведення 

конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу 

охорони здоров'я міста Кропивницького” 

№ 110 

   

5. Про надання пільги з орендної плати № 111 
   

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування скверу” 

№ 112 

   

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 113 

   

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми економічної 

підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького 

на 2018 рік” 

№ 114 

   

9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” та затвердження Статуту закладу в 

новій редакції” 

№ 115 

   

10. Про проведення місячника з озеленення, прибирання та 

благоустрою території міста Кропивницького 

№ 116 

   

11. Про створення комісії з визначення збитків, заподіяних 

власникам землі та землекористувачам 

№ 117 

   

12. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2018 рік  № 118 
   

13. Про передачу матеріалів з міського матеріального резерву № 119 
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14. Про дозвіл на списання автомобілів № 120 
   

15. Про дозвіл на списання медичного обладнання № 121 
   

16. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на участь Міської ради 

міста Кропивницького у проекті Європейського 

Інвестиційного Банку “Безпека дорожнього руху в містах 

України” 

№ 122 

   

17. Про організацію громадських робіт протягом 2018 року № 123 
   

18. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва 

№ 124 

   

19. Про встановлення опіки над майном дітей  № 125 
   

20. Про визначення місця проживання дітей  № 126 
   

21. Про надання дозволів № 127 
   

22. Про надання статусу  № 128 
   

23. Про надання статусу  № 129 
   

24. Про влаштування малолітніх дітей до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

№ 130 

   

25. Про переведення нежилого приміщення по вул.Вокзальній, 64 

у м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 131 

   

26. Про переведення жилої квартири № 39 по 

вул.Добровольського, 11 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 132 

   

27. Про переведення жилої квартири № 3 по вул.Соборній, 23/34 у 

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 133 

   

28. Про переведення жилої квартири № 163 по                    

вул.Героїв України, 26 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 134 

   

29. Про переведення жилої квартири № 15 по                  

вул.Арсенія Тарковського, 63 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих  

№ 135 

   

30. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 02 березня 2015 року № 107 “Про створення комісії з 

координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького” 

№ 136 
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31. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ЛАДИЦІ А.Є. 

№ 137 

   

32. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ЕПІЦЕНТР К” 

№ 138 

   

33. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ВОГ РИТЕЙЛ” 

№ 139 

   

34. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                 

АТ “УКРСИББАНК” 

№ 140 

   

 

 

 


