
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 20 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 12 жовтня 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” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

виконавчих органів ради 

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

виконавчих органів ради 

Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

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

правозахисна агенція” 

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

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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

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

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

Табалов А.О. - секретар міської ради 

 

Депутати міської ради 

Шамардін О.С. 

 

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 

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  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

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   

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

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

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

Колотуха С.В. - в.о. директора КП “Теплоенергетик” 

Таран А.В. - заступник директора з капітального будівництва та 

  інвестицій ДП“Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Луценко О.В. - директор КП “Електротранс” 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 14 "проти" - "утримались" - 

 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про погодження проекту рішення міської ради “Про затвердження 

Положення про відзнаку міської ради та виконавчого комітету                     

м. Кропивницького “За заслуги” І, ІІ ступенів” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня захисника України 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

3. Про взяття громадян на квартирний облік  

4. Про зняття громадян з квартирного обліку 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

5. Про затвердження ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” норми 

споживання теплової енергії для населення 

6. Про затвердження нового складу комісії по обстеженню будинків (квартир) 

інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

7. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених 

пільгових верств населення міста Кропивницького 

8. Про присвоєння єдиного номера 24 квартирам номер 23 та 24 у будинку за 

адресою: площа Дружби народів, 7 в м. Кропивницькому 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “РУШ” 

10. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

05 лютого 2008 року № 745 
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11. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

08 листопада 2012 року № 1423 

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

28 грудня 2016 року № 1976 

13. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

24 листопада 2016 року № 1958 

  

 Вергун Олександр Сергійович 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження мережі 

автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда”                 

(зі змінами) 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

15. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах 

Європейського Банку Реконструкції та Розвитку”  

16. Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 

  

17. Різне 
 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні міськвиконкому 

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі охорони здоров'я  

2.  Про втрату статусу 

3. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 
 

 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 

 1. Кухаренко В.І. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про початок 

опалювального сезону 2017/2018 року” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про погодження проекту рішення міської ради “Про затвердження 

Положення про відзнаку міської ради та виконавчого комітету                     

м. Кропивницького “За заслуги” І, ІІ ступенів” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових 

обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до Дня захисника України 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

3. Про взяття громадян на квартирний облік  

4. Про зняття громадян з квартирного обліку 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

5. Про затвердження ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” норми 

споживання теплової енергії для населення 

6. Про затвердження нового складу комісії по обстеженню будинків (квартир) 

інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

7. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених 

пільгових верств населення міста Кропивницького 

8. Про присвоєння єдиного номера 24 квартирам номер 23 та 24 у будинку за 

адресою: площа Дружби народів, 7 в м. Кропивницькому 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “РУШ” 

10. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

05 лютого 2008 року № 745 

11. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

08 листопада 2012 року № 1423 

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

28 грудня 2016 року № 1976 

13. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

24 листопада 2016 року № 1958 
  

 Вергун Олександр Сергійович 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 08 листопада 2012 року № 942 “Про затвердження мережі 

автобусних маршрутів загального користування м. Кіровограда”                 

(зі змінами) 
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 Паливода Андрій Анатолійович 

15. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах 

Європейського Банку Реконструкції та Розвитку”  

16. Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

17. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі охорони здоров'я  

18. Про втрату статусу 

19. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

20. Про початок опалювального сезону 2017/2018 року 

  

21. Різне 
 

 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 14 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

03.10.2017 р. 

№ 465 

Про організацію проведення призову громадян України      

м.  Кропивницького на строкову військову службу у жовтні - 

листопаді 2017 року 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради “Про 

затвердження Положення про відзнаку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” І,     

ІІ ступенів” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. - хотілось зберегти спадковість. Пункти 7, 8, 9  

- звернути увагу, що грамоти ставляться перед врученням 

відзнаки. П.9 - встановлені певні обмеження з врученням 

посмертно. Пропоную викласти зазначені пункти в новій 

редакції. 

Голуб Д.В. - пункти 6, 8 - звідки брали градацію 2 і 3 роки? 
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 Балакірєва С.М. - ми опрацьовували інші міста. Всі відзнаки  

вводилися в різні роки. Зараз приводимо у відповідність. 

Дануца О.А. - я хочу підтримати своїх колег. Зараз 

відбуваються певні події. Людина може отримати відзнаку 

без попередніх нагород.  

Білецький І.О. - чому описи раніше підписувались 

керуючим справами, а зараз начальником відділу кадрової 

роботи. 

Райкович А.П. - є пропозиція відтермінувати рішення на 

доопрацювання. Пауза в 3 роки дуже велика. 

Вирішили: Проект рішення відтермінувати та доопрацювати 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року    

№ 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів 

загального користування м. Кіровограда” (зі змінами) 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Глущак Ю.Ю., Музичук В.В., Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 466 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, 

до Дня захисника України 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 467 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 468 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 469 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ 

УНГА” норми споживання теплової енергії для населення 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Сосонський О.М. - в Києві норма споживання зменшилась, 

а ми збільшуємо. 

Райкович А.П. - у різних містах по-різному, у нас система 

дуже розбалансована. 

Дануца О.А. - з Києвом ми не можемо порівнювати. Всі 

новобудови у Києві ідуть з централізованим опаленням. 

Голуб Д.В. - підвищення норми ми звалюємо на населення. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 3 

Вирішили: Прийняти рішення № 470 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу комісії по обстеженню 

будинків (квартир) інвалідів війни та осіб, на яких 

поширюється чинність Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 471 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових 

будинках малозабезпечених пільгових верств населення 

міста Кропивницького 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 472 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 24 квартирам номер 23 та 

24 у будинку за адресою: площа Дружби народів, 7 в             

м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 473 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про початок опалювального сезону 2017/2018 року 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 474 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “РУШ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Дануца О.А. - благоустрій території 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 475 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 05 лютого 2008 року № 745 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 476 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 08 листопада 2012 року № 1423 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 477 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 28 грудня 2016 року № 1976 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 478 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 24 листопада 2016 року № 1958 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 479 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на участь Кіровоградської міської 

ради у проектах Європейського Банку Реконструкції та 

Розвитку”  

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Дануца О.А. - ми почули назву поважних структур та 

людей, хочемо почути думку Бочкової Л.Т. 

Бочкова Л.Т. - місцеві гарантії надаються під суб'єкт 

господарювання, обсяг залучених кредитних ресурсів. Це 

перевищує бюджет розвитку. У нас на розвиток є. 

Сосонський О.М. - це декларативне рішення? 

Паливода А.А. - да. Це дозволить економити кошти. 

Білецький І.О. - а юридичні зауваження?  

Смаглюк М.О. - ми правили проект рішення, процедура ще 

не починається. 

Голуб Д.В. - такі рішення є новими. Наш бюджет міста 

справиться? 

Райкович А.П. - нам треба формувати свій інвестиційний 

імідж, необхідна участь у програмах. Рішення щодо 

кредитного навантаження - це інша справа. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 480 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ 

УНГА” тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Голуб Д.В. - на скільки збільшується тариф? 

Паливода А.А. - на 12 відсотків. 

Голуб Д.В. - ми не повинні брати приклад щодо підвищення 

тарифів.  

Райкович А.П. - я б розглядав з економічної точки зору. 

Голуб Д.В. - можливо, встановити мораторій на підвищення 

тарифу? 

Райкович А.П. - але ми повинні платити з бюджету різницю. 

Голуб Д.В. - у людей немає грошей. 

Паливода А.А. - на 12 відсотків - де встановлені 

лічильники.  

Сосонський О.М. - немає заходів енергоефективності. Є 

втрати тепла. 
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 Паливода А.А. - буде рішення щодо енергетичного 

паспорта. Ми працюємо з жилим сектором. УСББ 

зацікавлені в енергоефективності. 

Сосонський О.М. - нові котельні належать підприємству. 

Дануца О.А. - з 2005 року немає енергоефективності та 

енергопаспорта. Було встановлено всього 3 модульні 

котельні. У ДП “Кіровоградтепло” заблоковані всі рахунки. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - 4 “утримались” - 1 

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі 

охорони здоров'я  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 481 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 482 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 483 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 20 

 засідання виконкому 12 жовтня 2017 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про організацію проведення призову громадян України      

м.  Кропивницького на строкову військову службу у жовтні - 

листопаді 2017 року 

03.10.2017 р. 

№ 465 

   

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року          

№ 942 “Про затвердження мережі автобусних маршрутів 

загального користування м. Кіровограда” (зі змінами) 

12.10.2017 р. 

№ 466 

   

3. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти під час виконання 

військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста, до 

Дня захисника України 

№ 467 

   

4. Про взяття громадян на квартирний облік  № 468 

   

5. Про зняття громадян з квартирного обліку № 469 

   

6. Про затвердження ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

норми споживання теплової енергії для населення 

№ 470 

   

7. Про затвердження нового складу комісії по обстеженню 

будинків (квартир) інвалідів війни та осіб, на яких 

поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” 

№ 471  

   

8. Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових 

будинках малозабезпечених пільгових верств населення міста 

Кропивницького 

№ 472 

   

9. Про присвоєння єдиного номера 24 квартирам номер 23 та 24 

у будинку за адресою: площа Дружби народів, 7 в                     

м. Кропивницькому 

№ 473 

   

10. Про початок опалювального сезону 2017/2018 року № 474 

   

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами   

ТОВ “РУШ” 

№ 475 
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12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 05 лютого 2008 року № 745 

№ 476 

   

13. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 08 листопада 2012 року № 1423 

№ 477 

   

14. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 28 грудня 2016 року № 1976 

№ 478 

   

15. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 24 листопада 2016 року № 1958 

№ 479 

   

16. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на участь Кіровоградської міської 

ради у проектах Європейського Банку Реконструкції та 

Розвитку”  

№ 480 

   

17. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі 

охорони здоров'я  

№ 481 

   

18. Про втрату статусу № 482 

   

19. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 483 

 
 

 

 


