
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 8 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 11 квітня 2017 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:         Брюм О.М.     - начальник загального відділу 

     

 

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

  

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

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

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

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

виконавчих органів ради 

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

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

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” 



Фросіняк Р.В. - голова Ленінської районної у місті Кіровограді ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

Табалов А.О. - секретар міської ради 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні 

працівники: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

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 

Горбенко О.А. - головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої 

  політики 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату міської ради  

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Пономарьова О.М. - начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян 

Разуменко О.Л. - начальник організаційного відділу   

Сисак І.О. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Шишко О.М. - головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

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

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Шумейко О.Л. - директор Кіровоградської філії ДПМВС України 

  “Інформ-Ресурси” 

  

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 15 "проти" - "утримались" - 
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Райкович А.П. 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 

 

 

 Бондаренко Альвіна Василівна 

1. Про погодження проекту рішення міської ради “Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської 

ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради” 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

2. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення            

гр.Самкова Є.Л. 

  

 Сисак Ірина Олександрівна 

3. Про визначення місця проживання дитини 

  

 Вергун Олександр Сергійович 

4. Про затвердження коефіцієнта співвідношення безплатно перевезених 

пасажирів до платних у міському електричному транспорті загального 

користування в м. Кропивницькому на 2017 рік 

5. Про затвердження переліку маршрутів регулярних спеціальних рейсів до 

садово-городніх товариств на перевезення усіх пільгових категорій, 

визначених чинним законодавством України, на 2017 рік 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

6. Про надання грошової допомоги у зв'язку з 31-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

7. Про присвоєння єдиного номера 37 квартирам номер тридцять шість та 

тридцять сім у будинку по вул. Архангельській, 26 у м. Кропивницькому 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 



8. Про взяття громадян на квартирний облік 
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9. Про зняття з квартирного обліку та виключення зі списків осіб, які 

користуються позачерговим та першочерговим правом одержання жилих 

приміщень 

10. Про надання ордерів на жилі приміщення в будинках 

11. Про віднесення квартири до числа службових 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

10 січня 2017 року № 1978 

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній         

особі-підприємцю ДЕГРИКУ С.О. 

14. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ПАТ “УКРСИББАНК” 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. по вул. Холодноярській, напроти 

буд. № 198 

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній       

особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. по шосе Олександрійському 

17. Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію пам'ятного 

знака/композиції на честь Героїв Майдану в місті Кропивницькому 

  

18. Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні міськвиконкому 

 

 Сисак Ірина Олександрівна 

1. Про надання дозволів 

2. Про надання статусу 

3. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний  

спеціалізований будинок дитини нового типу” департаменту охорони 

здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації 

4. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

5. Про надання дозволів 

  

 Вергун Олександр Сергійович 

6. Про перекриття руху автотранспорту по вул. Преображенській 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 

  



Райкович А.П. в цілому  “за” - 16 
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Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

05.04.2017 р. 

№ 180 

Про організацію проведення призову громадян України        

м. Кропивницького на строкову військову службу у квітні-

травні 2017 року 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” 

Доповідала: Бондаренко А.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бондаренко А.В. - пропоную виключити з рішення питання 

створення відділу праці. 

Голуб Д.В. - а інші управління не потребують додаткових 

одиниць? Можливо, і їм добавити? 

Райкович А.П. - кому необхідно, ми всім добавляємо. Кожну 

одиницю ми обговорюємо. Управлінню економіки ми 

ставимо нові завдання. 

Левченко О.М. - за яким принципом будуть відбиратися 

кадри? 

Райкович А.П. - за найвищим професійним рівнем. Треба 

мати зацікавленість, знати іноземну мову. 

Дануца О.А. - на скільки осіб збільшується? 

Райкович А.П. - 21 особа. 

Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 181 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр.Самкова Є.Л. 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 182 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Сисак  І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 183 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Сисак  І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 184 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Сисак  І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 185 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до                               

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу” департаменту охорони здоров'я 

Кіровоградської обласної державної адміністрації 

Доповідала: Сисак  І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 186 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Сисак  І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 187 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Сисак  І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 188 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження коефіцієнта співвідношення безплатно 

перевезених пасажирів до платних у міському 

електричному транспорті загального користування в            

м. Кропивницькому на 2017 рік 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - який застосовувався метод обстеження? 

Вергун О.С. - табличний.  

Дануца О.А. - що змінилось? 

Вергун О.С. - підвищився тариф на маршрутне таксі, вже 

працюють нові тролейбуси. 

Дануца О.А. - чому немає порівняльної таблиці? 

Вергун О.С. - не всі міста працюють по такій схемі. 

Кришко О.В. - для обстеження необхідно залучати 

громадськість. 

Вергун О.С. - громадській раді буде запропоновано. 

Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 189 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку маршрутів регулярних 

спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 

перевезення усіх пільгових категорій, визначених чинним 

законодавством України, на 2017 рік 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Білецький І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 190 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про тимчасову заборону руху транспорту по                             

вул. Преображенській 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В., Онул Л.А., Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 191 з доопрацюванням (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги у зв'язку з 31-ми 

роковинами Чорнобильської трагедії 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 192 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 37 квартирам номер 

тридцять шість та тридцять сім у будинку по                      

вул. Архангельській, 26 у м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 193 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 194 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з квартирного обліку та виключення зі списків 

осіб, які користуються позачерговим та першочерговим 

правом одержання жилих приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 195 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордерів на жилі приміщення в будинках 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 196 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартири до числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 197 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 10 січня 2017 року № 1978 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 198 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ДЕГРИКУ С.О. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 199 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ПАТ “УКРСИББАНК” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 200 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. по             

вул. Холодноярській, напроти буд. № 198 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А., Кришко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 201 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. по шосе 

Олександрійському 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 202 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію 

пам'ятного знака/композиції на честь Героїв Майдану в 

місті Кропивницькому 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Грабенко О.В. - виключити Єременка зі складу комісії. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 203 з доопрацюванням (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 8 

 засідання виконкому 11 квітня 2017 року 
 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про організацію проведення призову громадян України          

м. Кропивницького на строкову військову службу у          

квітні-травні 2017 року 

05.04.2017 р. 

№ 180  

   

2. Про погодження проекту рішення міської ради “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від                   

29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та 

її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради” 

11.04.2017 р. 

№ 181 

   

3. Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр.Самкова Є.Л. 

№ 182 

   

4. Про визначення місця проживання дитини № 183 

   

5. Про надання дозволів № 184 

   

6. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 185 

   

7. Про влаштування малолітньої дитини до                                    

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу” департаменту охорони здоров'я 

Кіровоградської обласної державної адміністрації 

№ 186 

   

8. Про надання статусу № 187 

   

9. Про надання дозволів № 188 

   

10. Про затвердження коефіцієнта співвідношення безплатно 

перевезених пасажирів до платних у міському електричному 

транспорті загального користування в                                       

м. Кропивницькому на 2017 рік 

№ 189 

   

11. Про затвердження переліку маршрутів регулярних 

спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 

перевезення усіх пільгових категорій, визначених чинним 

законодавством України, на 2017 рік 

№ 190 
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12. Про тимчасову заборону руху транспорту по                             

вул. Преображенській 

№ 191 

   

13. Про надання грошової допомоги у зв'язку з 31-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії 

№ 192 

   

14. Про присвоєння єдиного номера 37 квартирам номер 

тридцять шість та тридцять сім у будинку по                          

вул. Архангельській, 26 у м. Кропивницькому 

№ 193 

   

15. Про взяття громадян на квартирний облік № 194 

   

16. Про зняття з квартирного обліку та виключення зі списків 

осіб, які користуються позачерговим та першочерговим 

правом одержання жилих приміщень 

№ 195 

   

17. Про надання ордерів на жилі приміщення в будинках № 196 

   

18. Про віднесення квартири до числа службових № 197 

   

19. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 10 січня 2017 року № 1978 

№ 198 

   

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ДЕГРИКУ С.О. 

№ 199 

   

21. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ПАТ “УКРСИББАНК” 

№ 200 

   

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. по                

вул. Холодноярській, напроти буд. № 198 

№ 201 

   

23. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю МАЄВСЬКІЙ В.С. по шосе 

Олександрійському 

№ 202 

   

24. Про організацію відкритого конкурсу на кращу пропозицію 

пам'ятного знака/композиції на честь Героїв Майдану в місті 

Кропивницькому 

№ 203 

 


