
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 7 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м. Кропивницький                    від 28 березня 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” 

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 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” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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 

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 

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



правозахисна агенція” 
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Табалов А.О. - секретар міської ради 

Фросіняк Р.В. - голова Ленінської районної у місті Кіровограді ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні 

працівники: 

 

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

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

Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки населення 

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

  торгівлі та побутового обслуговування населення 

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

  та цивільного захисту населення 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Ксеніч В.М. - начальник управління капітального будівництва 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Разуменко О.Л. - начальник організаційного відділу   

Сисак І.О. - 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 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

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

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Ковальова С.М. - начальник ЖЕО № 1 

Марченко Л.М. - начальник ЖЕО № 2 

Суковег С.Л. - в.о. начальника ЖЕО № 3 

Запорожан Л.М. - начальник ЖЕО № 4 

Сидоренко Ю.Г. - в.о. начальника ЖЕКу № 9 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 20 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  20 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Струк Катерина Анатоліївна 

1. Про накладення адміністративного стягнення 
  

 Брюм Олена Миколаївна 

2. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2011 року № 455 “Про 

затвердження Регламенту виконавчих органів Кіровоградської міської 

ради” 
  

 Вергун Олександр Сергійович 

3. Про затвердження Порядку надання пільг з послуг зв'язку інвалідам І і        

ІІ груп по зору та відшкодування підприємству - надавачу послуг витрат, 

пов'язаних з наданням цих пільг 
  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

4. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього водопроводу 

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області” 
  

 Сисак Ірина Олександрівна 

5. Про визначення місця проживання дитини 

6. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми 

дітьми 
  

 Шевченко Антон Олександрович 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кіровограда” 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 18 лютого 2014 року № 59 “Про затвердження Положення 

про Центр надання адміністративних послуг міста Кропивницького та 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста 



Кропивницького в новій редакції” 
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 Кухаренко Віктор Іванович 

9. Про взяття на баланс закінчених будівництвом влаштованих зупинок 

громадського транспорту в м. Кропивницькому 

10. Про закінчення опалювального сезону 2016/2017 року 

11. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями міста Кропивницького” 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

12. Про затвердження Положення про міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

13. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2017 рік 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

14. Про переведення жилої квартири № 10 по вул. Архітектора Паученка, 38 у 

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю ВОЛОТКУ С.С. 

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю МАРЧЕНКУ С.А. 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

17. Про взяття громадян на квартирний облік 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

18. Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів рішень виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради 

19. Про визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) 

житла в місті Кропивницькому на одну особу за І квартал 2017 року 

20. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

21. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про стан 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і           

2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від          

23 лютого 2016 року № 95, за січень-грудень 2016 року” 

22. Про встановлення КП “ЖЕО № 1” КМР” тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій 

23. Про встановлення КП “ЖЕО № 1” КМР” тарифів на послуги з утримання 

гуртожитків та прилеглих територій 

24. Про встановлення КП “ЖЕО № 2” КМР” тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій 

25. Про встановлення КП “ЖЕО № 2” КМР” тарифів на послуги з утримання 



гуртожитків та прилеглих територій 
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26. Про встановлення КП “ЖЕО № 3” КМР” тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій 

27. Про встановлення КП “ЖЕО № 3” КМР” тарифів на послуги з утримання 

гуртожитків та прилеглих територій 

28. Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій 

29. Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на послуги з утримання 

гуртожитків та прилеглих територій 

30. Про встановлення КП “ЖЕК № 9” КМР” тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій 

31. Різне 
 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні міськвиконкому 

 

 Сисак Ірина Олександрівна 

1. Про надання статусу 

2. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

3. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

4. Про втрату статусу 

5. Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

6. Про надання дозволів 

7. Про надання дозволів 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

8. Про присвоєння єдиного номера 8 квартирам номер шість та вісім (десять) 

у будинку по вул. Шевченка, 16 у м. Кропивницькому 

  

 Колюка Олег Сергійович 

9. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на списання та передачу орендованих основних засобів     

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

 

Голуб Д.В. - в чому складається необхідність швидкого прийняття останнього 

питання? 

Райкович А.П. - необхідно будувати пральню. 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” - 

  



Райкович А.П. в цілому  “за” - 20 
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СЛУХАЛИ:  Про накладення адміністративного стягнення 

Доповідала: Струк К.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 141 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2011 року № 455 

“Про затвердження Регламенту виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” 

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 142 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Порядку надання пільг з послуг зв'язку 

інвалідам І і ІІ груп по зору та відшкодування підприємству 

- надавачу послуг витрат, пов'язаних з наданням цих пільг 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Бегун А.П., Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 143 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “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” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 144 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 145 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітніми дітьми 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 146 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 147 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 148 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 149 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 150 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 151 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 152 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Сисак І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 153 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 02 березня 2015 року         

№ 109 “Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаватимуться в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кіровограда” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 154 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 18 лютого 2014 року № 59 

“Про затвердження Положення про Центр надання 

адміністративних послуг міста Кропивницького та 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг      

міста Кропивницького в новій редакції” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 155 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття на баланс закінчених будівництвом влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. - упорядкування зупинки на розі вулиць 

Кропивницького та Гоголя. 

Кухаренко В.І. - дане питання ми взяли до уваги. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 156 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про закінчення опалювального сезону 2016/2017 року 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Кришко О.В. - необхідно внести зміни в рішення в зв'язку з 

призначенням субсидій. Опалювальний сезон визначений 

до 30.04.2017 року. Пропоную внести зміни до п.1 щодо 



категорій, які мають автономку. 
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 Кухаренко В.І. - п.6 врегульовує дане питання. 

Кришко О.В. - я наполягаю. Органи соцзахисту повинні 

будуть перерахувати субсидію.  

Райкович А.П. - в робочому порядку доопрацювати. 

Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 157 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями міста 

Кропивницького” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Білецький І.О. - розмітка на вулиці Острівській. 

Кухаренко В.І. - буде нанесено. 

Райкович А.П. - після ремонту дорожнього покриття 

необхідно нанести пластикову розмітку.  

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 158 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 8 квартирам номер шість та 

вісім (десять) у будинку по вул. Шевченка, 16 у                     

м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 159 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про міську комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 160 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про основні заходи цивільного захисту міста на 2017 рік 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 161 з доопрацюванням  



(п.2 до 15 квітня) (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 10 по                           

вул. Архітектора Паученка, 38 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Білецький І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 162 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ВОЛОТКУ С.С. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 163 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАРЧЕНКУ С.А. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Голуб Д.В., Грабенко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 164 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 165 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 166 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення величини опосередкованої вартості 

наймання (оренди) житла в місті Кропивницькому на одну 

особу за І квартал 2017 року 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 167 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на        

2017-2020 роки” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - немає зразка бланка. Є форма електронного 

голосування. Яким чином в електронному вигляді я маю 

право голосувати?  

Паливода А.А. - голосувати з внесенням паспортних даних. 

Положення було затверджено раніше. 

Дануца О.А. - частину заяв ми вже відхилили. Управління 

економіки узагальнює всі проекти. Голосування ми 

проводимо і в електронному вигляді, і в паперовому. 

Пропоную проект рішення доопрацювати. 

Результати 

голосування: 

“за основу” - 20 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 168 з доопрацюванням (додається) 

 

Результати 

голосування: 

“в цілому” - 20 “проти” - “утримались” -  

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про стан виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 

основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від          

23 лютого 2016 року № 95, за січень-грудень 2016 року” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - документ не має жодної користі. На моє 

переконання, необхідно отримати тарифне навантаження на 

1 мешканця.  Я хочу знати, скільки заробили грошей 

комунальні підприємства і заплатили в бюджет, скільки 

підприємств закрилося. Необхідно переглянути засади 

написання даної програми. 
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 Паливода А.А. - управлінням економіки розробляється 

стратегія розвитку міста, будемо згодом вносити зміни. 

Райкович А.П. - ми впровадили практику звіту 

комунальними підприємствами. 

Табалов А.О. - Паливода А.А. працює всього 3 місяці. У вас 

більше досвіду. Можна ставити питання, залучати кошти, 

отримувати гранти і разом братися за ці питання. 

Левченко О.М. - є економічна школа, ми готові долучитися 

до цієї програми. 

Дануца О.А. - я хочу підтримати Табалова А.О., готовий 

долучитися, надати свої пропозиції. Я не вважаю 

інноваційним цей документ. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” -  “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 169 (додається) 

 

Мосін О.В. вийшов. 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 1” КМР” тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Білецький І.О. - як розраховується прибудинкова територія? 

Голуб Д.В. - на слух розібратися неможливо. На скільки 

відсотків піднявся тариф? 

Паливода А.А. - вдвічі. Піднялася заробітна плата, вартість 

електроенергії та експлуатація ліфтів. 

Голуб Д.В. - заробітна плата піднялася з 01.01.2017 року. Як 

вони існували до цього? А чому сьогодні вони не можуть 

працювати? Коли ми по людські будемо дивитися на людей? 

Чому піднімається тариф у 2 рази? 

Райкович А.П. - у 2016 році тарифи не переглядалися. Люди 

почали отримувати якісні послуги. Через субсидії держава 

дбає про людей але загальна економічна картина показує, 

що настав час піднімати тарифи. Я готовий розмовляти про 

кожний тариф. Немає в нас резерву прочності. Ці рішення 

економічно обґрунтовані. На раді регіонів стоять такі самі 

питання. 

Сосонський О.М. - для мене є незрозумілими деякі питання. 

Існують питання з якістю надання послуг: кабелі не 

міняються, будинки старі, але ніхто нічого не робить. 

Паливода А.А. - згідно з постановою Кабінету Міністрів 



України, мешканці мають право контролювати роботи. 
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 Сосонський О.М. - де ділися кошти, які раніше виділялися? 

Білецький І.О. - у нас не працюють старші будинків. У 

Вінниці старші будинків підписують всі роботи. 

Левченко О.М. - чи є нормативна база? Люди повинні знати, 

що заплановано і що зроблено. Люди витрачають свої 

кошти. 

Онул Л.А. - мешканці самі вибирають послуги. 

Голуб Д.В. - чомусь менші будинки витрачають коштів 

більше. 

Бегун А.П. - як розраховується ремонт даху? 

Паливода А.А. - кошти накопичуються протягом року. 

Бегун А.П. - чому кожний повинен питати про ремонти? 

Чому різний відсоток підвищення тарифу? 

Паливода А.А. - закладається вартість матеріалів. 

Вязовцев В.В. - прибуток склав 18% у минулому році. Чи 

потрібно підвищувати тариф? Що, за 2 місяці зникла 

рентабельність? 

Табалов А.О. - закладається поточний ремонт покрівель, 

освітлення. Можливо, потрібно вживати заходи з 

енергозбереження. 

Дануца О.А. - на проїзд підняли тариф, на сміття, але не 

вийшло нічого доброго. Резерв “крєпості” ми вже 

витратили. Актуальність має резерв “крєпості” кожного 

мешканця. Чомусь це не вплинуло на транспортний тариф, 

на сміття. Скільки сплачує обленерго за стовпи 

електропередач? Не сплачує. А повинно сплачувати за 

кожний стовп.  

Кухаренко В.І. - за всі нові опори сплачується орендна 

плата. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - 4 “утримались” - 3  

 

 

Бегун А.П. - вийшла 

 

Райкович А.П. - у зв'язку з неточним підрахунком голосів пропоную 

повернутися до голосування попереднього рішення. 

 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” -  “утримались” -  
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Райкович А.П.  - пропоную проголосувати за проект рішення “Про 

встановлення КП “ЖЕО № 1” КМР” тарифів на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій” 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” -  “утримались” -  

 

Вирішили: Прийняти рішення № 170 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 1” КМР” тарифів на 

послуги з утримання гуртожитків та прилеглих територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” -  “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 171 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 2” КМР” тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” -  “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 172 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 2” КМР” тарифів на 

послуги з утримання гуртожитків та прилеглих територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” -  “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 173 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 3” КМР” тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - 3 “утримались” - 4  

Вирішили: Прийняти рішення № 174 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 3” КМР” тарифів на 

послуги з утримання гуртожитків та прилеглих територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - 1 “утримались” - 5  



Вирішили: Прийняти рішення № 175 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” -  “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 176 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на 

послуги з утримання гуртожитків та прилеглих територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - 2 “утримались” - 4  

Вирішили: Прийняти рішення № 177 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “ЖЕК № 9” КМР” тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - 2 “утримались” - 4  

Вирішили: Прийняти рішення № 178 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на списання та передачу 

орендованих основних засобів ДП “Кіровоградтепло”      

ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 18 “проти” -  “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 179 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 7 

 засідання виконкому 28 березня 2017 року 

 

1. Про накладення адміністративного стягнення 28.03.2017 р. 

№ 141 
   

2. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 квітня 2011 року № 455 

“Про затвердження Регламенту виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” 

№ 142 

   

3. Про затвердження Порядку надання пільг з послуг зв'язку 

інвалідам І і ІІ груп по зору та відшкодування підприємству - 

надавачу послуг витрат, пов'язаних з наданням цих пільг 

№ 143 

   

4. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про безоплатну передачу завершеного будівництвом 

зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області” 

№ 144 

   

5. Про визначення місця проживання дитини № 145 
   

6. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітніми дітьми 

№ 146 

   

7. Про надання статусу № 147 
   

8. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 148 
   

9. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

№ 149 

   

10. Про втрату статусу № 150 
   

11. Про припинення опіки над малолітньою дитиною № 151 
   

12. Про надання дозволів № 152 
   

13. Про надання дозволів № 153 
   

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 02 березня 2015 року № 109 

“Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг     

м. Кіровограда” 

№ 154 
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15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 18 лютого 2014 року № 59 

“Про затвердження Положення про Центр надання 

адміністративних послуг міста Кропивницького та 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста 

Кропивницького в новій редакції” 

№ 155 

   

16. Про взяття на баланс закінчених будівництвом влаштованих 

зупинок громадського транспорту в м. Кропивницькому 

№ 156 

   

17. Про закінчення опалювального сезону 2016/2017 року № 157 

   

18. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями міста 

Кропивницького” 

№ 158 

   

19. Про присвоєння єдиного номера 8 квартирам номер шість та 

вісім (десять) у будинку по вул. Шевченка, 16 у                         

м. Кропивницькому 

№ 159 

   

20. Про затвердження Положення про міську комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

№ 160 

   

21. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2017 рік № 161 

   

22. Про переведення жилої квартири № 10 по                              

вул. Архітектора Паученка, 38 у м. Кропивницькому до 

категорії нежилих 

№ 162 

   

23. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ВОЛОТКУ С.С. 

№ 163 

   

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАРЧЕНКУ С.А. 

№ 164 

   

25. Про взяття громадян на квартирний облік № 165 

   

26. Про визнання такими, що втратили чинність, пунктів рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

№ 166 

   

27. Про визначення величини опосередкованої вартості наймання 

(оренди) житла в місті Кропивницькому на одну особу за         

№ 167 
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28. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на           

2017-2020 роки” 

№ 168 

   

29. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про стан виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 

основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від          

23 лютого 2016 року № 95, за січень-грудень 2016 року” 

№ 169 

   

30. Про встановлення КП “ЖЕО № 1” КМР” тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

№ 170 

   

31. Про встановлення КП “ЖЕО № 1” КМР” тарифів на послуги з 

утримання гуртожитків та прилеглих територій 

№ 171 

   

32. Про встановлення КП “ЖЕО № 2” КМР” тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

№ 172 

   

33. Про встановлення КП “ЖЕО № 2” КМР” тарифів на послуги з 

утримання гуртожитків та прилеглих територій 

№ 173 

   

34. Про встановлення КП “ЖЕО № 3” КМР” тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

№ 174 

   

35. Про встановлення КП “ЖЕО № 3” КМР” тарифів на послуги з 

утримання гуртожитків та прилеглих територій 

№ 175 

   

36. Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

№ 176 

   

37. Про встановлення КП “ЖЕО № 4” КМР” тарифів на послуги з 

утримання гуртожитків та прилеглих територій 

№ 177 

   

38. Про встановлення КП “ЖЕК № 9” КМР” тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

№ 178 

   

39. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на списання та передачу 

орендованих основних засобів ДП “Кіровоградтепло”         

ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

№ 179 



 

 

 

 

 

 

 

 


