
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 21 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 25 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: 

  

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” 

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. 

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 

Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

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

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 
 

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

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

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

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

   

 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні 

працівники: 

 

Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки населення 

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

Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Гненний О.І. - заступник начальника 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 

Кудрик Л.М. - заступник начальника управління охорони здоров'я 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату міської ради  

Мартинова І.В. - заступник начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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

Татарко Д.А. - заступник начальника юридичного управління 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

Шишко О.М. - завідувач сектора з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

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

 

 

Від Кіровоградської місцевої прокуратури: 

 

Залюбовська А.І. – прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 15 "проти" - "утримались" - 

 

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 

 

 Кудрик Лариса Мирославівна 

1. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

доручення комунальним закладам міста представляти інтереси власника 

нежитлових приміщень” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям         

міста Кропивницького  

  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

3. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

призначення уповноваженої особи” 

  

 Колюка Олег Сергійович 

4. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького частини теплової мережі” 

  

 Гненний Олексій Іванович 

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

безоплатну передачу майна” 

  

 Татарко Дмитро Анатолійович 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 26 червня 2017 року № 306 “Про спостережну комісію”  

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

7. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями міста Кропивницького” 
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8. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

світлофорних об'єктів” 

9. Про зміну нумерації квартири № 9(13) у будинку по                                   

вул. Декабристів, 24/56 

10. Про зняття з балансу приватизованого житла 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про взяття громадян на квартирний облік 

12. Про зняття з обліку та виключення громадян із списків осіб, які 

користуються правом першочергового одержання житлових приміщень 

13. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                         

м. Кропивницького 

14. Про затвердження рішення про надання службової квартири  

  

 Шишко Олександр Миколайович 

15. Про створення комісії з питання приймання-передачі комплектів 

відеоспостереження, матеріально-побутового оснащення 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

16. Про затвердження висновку 

17. Про втрату статусу 

18. Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

19. Про встановлення опіки над майном дітей  

20. Про надання дозволів 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

21. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ” 

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

підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. по вул. Миколи Левитського, напроти 

буд. № 88 

23. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

24. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ПП “АВТО-ШАНС” 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

25. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб” 
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26. Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання 

  

27. Різне 
 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні міськвиконкому 

 

 Кухаренко Віктор Іванович 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 12 жовтня 2017 року № 474 “Про початок опалювального 

сезону 2017/ 2018 року” 
  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

2. Про передачу закінченого будівництвом об'єкта 

3.  Про внесення змін до назви об'єкта будівництва (реконструкції) 
  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

4. Про влаштування малолітніх дітей 

5. Про дозвіл на виїзд групи дітей до Сполучених Штатів Америки 

 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому  “за” - 15 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

13.10.2017 р. 

№ 484 

Про негайне відібрання дітей  

 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про доручення комунальним закладам міста 

представляти інтереси власника нежитлових приміщень” 

Доповідала: Кудрик Л.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 485 (додається) 
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СЛУХАЛИ: Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 486 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про призначення уповноваженої особи” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 487 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про влаштування малолітніх дітей 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 488 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: Про дозвіл на виїзд групи дітей до Сполучених Штатів 

Америки 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 489 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади                       

м. Кропивницького частини теплової мережі” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 490 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про безоплатну передачу майна” 

Доповідав: Гненний О.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 491 (додається) 
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СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 червня 2017 року № 306 

“Про спостережну комісію”  

Доповідав: Татарко Д.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 492 (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: 

Дануца О.А. - кому належать дорожні знаки? 

Кухаренко В.І. - не закріплені за жодним підприємством. 

Дануца О.А. - по вул.Пушкіна був знак, який не відновили. 

1. Визначитись, хто займатиметься дорожніми знаками. 

2. Відновити дорожній знак по вул.Пушкіна. 

3. Знаки по кільцю. Або ми знімемо світлофор, або 

почепимо знак для пояснення 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 493 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького світлофорних 

об'єктів” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Білецький І.О. - скільки буде коштувати? 

Кухаренко В.І. - різна вартість 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 494 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про зміну нумерації квартири № 9(13) у будинку по                                   

вул. Декабристів, 24/56 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 495 (додається) 
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СЛУХАЛИ: Про зняття з балансу приватизованого житла 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 496 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2017 року № 474 

“Про початок опалювального сезону 2017/ 2018 року” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - аварійні роботи на газі? 

Кухаренко В.І. - було встановлено несанкціоноване 

втручання в газопровід 

Райкович А.П. - звернення до СБУ за моїм підписом 

(завдання Кухаренку В.І.). Мені доповісти.  

Дануца О.А. - вони також повинні обстежувати свої мережі. 

Є підозра, що ця проблема не виявлена вчасно, або зрив 

опалення. 

Голуб Д.В. - коли вони поновлять? 

Кухаренко В.І. - 27 жовтня 2017 року. 

Білецький І.О. - ліміт газу отримали? 

Кухаренко В.І. - ні. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 497 (додається) 

 

 Райкович А.П. - я не звик, щоб мене заганяли в глухий кут. 

Громаді запропонувати нову схему теплопостачання. 

 

СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 498 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про зняття з обліку та виключення громадян із списків осіб, 

які користуються правом першочергового одержання 

житлових приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 499 (додається) 
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СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 500 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення про надання службової квартири  

Доповідав: Пількін В.А. 

Вирішили: Зняти з розгляду 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

 

СЛУХАЛИ: Про створення комісії з питання приймання-передачі 

комплектів відеоспостереження, матеріально-побутового 

оснащення 

Доповідав: Шишко О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 501 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 502 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 503 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 504 (додається) 
 

СЛУХАЛИ: Про встановлення опіки над майном дітей  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 505 (додається) 
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СЛУХАЛИ: Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 506 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 507 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі - підприємцю ПРИБУДЧЕНКУ В.В. по       

вул. Миколи Левитського, напроти буд. № 88 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Вирішили: Рішення відтермінувати 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 508 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ПП “АВТО-ШАНС” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 509 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 

1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 510 (додається) 
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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., Сосонський О.М., Дануца О.А., Вязовцев В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - 3 “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 511 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу закінченого будівництвом об'єкта 

Доповідав: Ксеніч В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 512 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до назви об'єкта будівництва 

(реконструкції) 

Доповідав: Ксеніч В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 513 (додається) 

 

 Різне.  

 Музичук В.В. - якщо ми знімемо світлофор, ми не зможемо зайти на 

вул.Б.Хмельницького. 

 Райкович А.П. - в робочому порядку вирішимо. 

 До проектувальників питання, повинен з'явитись відділ, який би 

займався знаками. 

 Загрузка товару повинна бути о 6.00. 

 Райкович А.П. - на апаратній нараді дамо доручення. 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 
 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 21 

 засідання виконкому 25 жовтня 2017 року 
 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про негайне відібрання дітей  13.10.2017 р. 

№ 484 
   

2. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про доручення комунальним закладам міста 

представляти інтереси власника нежитлових приміщень” 

25.10.2017 р. 

№ 485 

   

3. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 486 

   

4. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про призначення уповноваженої особи” 

№ 487 

   

5. Про влаштування малолітніх дітей № 488 
   

6. Про дозвіл на виїзд групи дітей до Сполучених Штатів 

Америки 

№ 489 

   

7. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади                       

м. Кропивницького частини теплової мережі” 

№ 490 

   

8. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про безоплатну передачу майна” 

№ 491 

   

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 26 червня 2017 року № 306 

“Про спостережну комісію”  

№ 492 

   

10. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями                              

міста Кропивницького” 

№ 493 

   

11. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького світлофорних об'єктів” 

№ 494 

   

12. Про зміну нумерації квартири № 9(13) у будинку по                                   

вул. Декабристів, 24/56 

№ 495 
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13. Про зняття з балансу приватизованого житла № 496 
   

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2017 року № 474 

“Про початок опалювального сезону 2017/ 2018 року” 

№ 497 

   

15. Про взяття громадян на квартирний облік № 498 
   

16. Про зняття з обліку та виключення громадян із списків осіб, 

які користуються правом першочергового одержання 

житлових приміщень 

№ 499 

   

17. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 500 

   

18. Про створення комісії з питання приймання-передачі 

комплектів відеоспостереження, матеріально-побутового 

оснащення 

№ 501 

   

19. Про затвердження висновку № 502 
   

20. Про втрату статусу № 503 
   

21. Про припинення опіки над малолітньою дитиною № 504 
   

22. Про встановлення опіки над майном дітей  № 505 
   

23. Про надання дозволів № 506 
   

24. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ” 

№ 507 

   

25. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                         

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

№ 508 

   

26. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ПП “АВТО-ШАНС” 

№ 509 

   

27. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про визначення мінімальної вартості місячної оренди    

1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб” 

№ 510 

   

28. Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання 

№ 511 

   

29. Про передачу закінченого будівництвом об'єкта № 512 
   

30. Про внесення змін до назви об'єкта будівництва 

(реконструкції) 

№ 513 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


