
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 25 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м. Кропивницький      від 28 грудня 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” 

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 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

виконавчих органів ради 

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

Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 
 

Із складу виконкому відсутні: 
 

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

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

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 
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Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

виконавчих органів ради 

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

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

правозахисна агенція” 

 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники Виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

Бабаєва О.В. - начальник відділу інформаційно-комп’ютерного  

  забезпечення 

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 

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

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 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Клокова Л.С. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ 

 

Представники ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 13 "проти" - "утримались" - 
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

1. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, 

яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” 
  

 Коваленко Сергій Миколайович 

2. Про організацію функціонального навчання населення з цивільного 

захисту міста у 2018 році 
  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про створення комісії з передачі майна 
  

 Бабаєва Оксана Вікторівна 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого    

2016 року № 63 “Про затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування “Електронне місто” на 2016-2018 роки” 
  

 Клокова Леонія Сергіївна 

5. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2018 року 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

6. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                  

м. Кропивницького на 2018 рік  
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

7. Про взяття громадян на квартирний облік  

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

користуються правом першочергового одержання житлових приміщень  
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

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

дітьми 

10. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітньою 

дитиною 

11. Про призначення уповноваженої особи 
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 Дорохіна Людмила Володимирівна 

12. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на   

2018-2020 роки” 

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

затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки” 

14. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018-2020 роки” 

15. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018-2020 роки” 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

16. Про комісію з питань координації заходів щодо впорядкування розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в               

м. Кропивницькому 

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                      

ПАТ “ІДЕЯ БАНК” 

18. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами           

ПП “ТОРЕНД” 

19. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                  

15 серпня 2017 року № 2043  
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

20. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького” 

21. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06 червня    

2014 року № 3163 “Про затвердження схем організації дорожнього руху 

вулицями міста Кіровограда” 

22. Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення рідких побутових відходів у м. Кропивницькому” 

23.  Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського транспорту в 

м. Кропивницькому  

24. Про присвоєння єдиного номера 29 квартирам номер 29 та 30 у будинку за 

адресою: вул. Яновського, 153-а в м. Кропивницькому  

25. Про присвоєння квартирі номер 2 по вул. Арсенія Тарковського, 55/77, яка 

належить Гончаренку О.В., номера 2-а 

26. Про зняття з балансу приватизованого житла  

27. Про зняття з балансу приватизованого житла   
  

 Різне 
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ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Кухаренко Віктор Іванович 

1. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по           

вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна секція “Б”) 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

2. Про віднесення квартир до числа службових 

3. Про затвердження рішення про надання квартир  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

4. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу”  

5. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу”  

 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 Голуб Д.В. 

 Зняти з розгляду проект рішення виконкому “Про встановлення тарифу 

на послугу з централізованого водопостачання, яка надається Інгульською 

шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 

 

 

Паливода А.А. підприємство несе збитки 

п.1 зняти 

Результати 

голосування: 

“за” - 1 “проти” - 4 “утримались” - 8 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

1. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, 

яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” 
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 Коваленко Сергій Миколайович 

2. Про організацію функціонального навчання населення з цивільного 

захисту міста у 2018 році 
  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про створення комісії з передачі майна 
  

 Бабаєва Оксана Вікторівна 

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого    

2016 року № 63 “Про затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування “Електронне місто” на 2016-2018 роки” 
  

 Клокова Леонія Сергіївна 

5. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2018 року 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

6. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                  

м. Кропивницького на 2018 рік  
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

7. Про взяття громадян на квартирний облік  

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

користуються правом першочергового одержання житлових приміщень  
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

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

дітьми 

10. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітньою 

дитиною 

11. Про призначення уповноваженої особи 

 

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

12. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на   

2018-2020 роки” 

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

затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки” 

14. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018-2020 роки” 

15. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018-2020 роки” 
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 Мездрін Вадим Миколайович 

16. Про комісію з питань координації заходів щодо впорядкування розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в               

м. Кропивницькому 

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ПАТ “ІДЕЯ БАНК” 

18. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами           

ПП “ТОРЕНД” 

19. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від   

15 серпня 2017 року № 2043  

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

20. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького” 

21. Про погодження проекту рішення міської ради міста Кропивницького “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06 червня    

2014 року № 3163 “Про затвердження схем організації дорожнього руху 

вулицями міста Кіровограда” 

22. Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення рідких побутових відходів у м. Кропивницькому” 

23.  Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського транспорту в 

м. Кропивницькому  

24. Про присвоєння єдиного номера 29 квартирам номер 29 та 30 у будинку за 

адресою: вул. Яновського, 153-а в м. Кропивницькому  

25. Про присвоєння квартирі номер 2 по вул. Арсенія Тарковського, 55/77, яка 

належить Гончаренку О.В., номера 2-а 

26. Про зняття з балансу приватизованого житла  

27. Про зняття з балансу приватизованого житла   

28. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по           

вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна секція “Б”) 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

29. Про віднесення квартир до числа службових 

30. Про затвердження рішення про надання квартир  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

31. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу”  
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32. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу”  
  

 Різне 

 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому  “за” - 13 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою           

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Білецький І.О. - яка якість води? 

Паливода А.А. - норми відповідні. 

Райкович А.П. - чи є недовіра? 

Білецький І.О. - ні. 

Голуб Д.В. - в чому економічна обґрунтованість? 

Паливода А.А. - тариф був затверджений у 2015 році. 

Зросла заробітна плата, матеріали і інше. 

Райкович А.П. - чи не доцільно прийняти після 15 січня 

2018 року? 

Смаглюк М.О. - необхідно встановити строк. 

Райкович А.П. - тарифи затвердити з 01 лютого 2018 року. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 610 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію функціонального навчання населення з 

цивільного захисту міста у 2018 році 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 611 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з передачі майна 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 612 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 

“Про затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування “Електронне місто” на     

2016-2018 роки” 

Доповідала: Бабаєва О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 613 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передплату періодичних видань на перше півріччя   

2018 року 

Доповідала: Клокова Л.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 614 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 

освіти м. Кропивницького на 2018 рік  

Доповідала: Костенко Л.Д. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 615 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 616 (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” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 617 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітніми дітьми 

Доповідав: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 618 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

Доповідав: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 619 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідав: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 620 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Кіровоградський обласний спеціалізований 

будинок дитини нового типу”  

Доповідав: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 621 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до 

комунального закладу “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

Доповідав: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 622 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 623 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

“Молодь” на 2018-2020 роки” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 624 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018-2020 роки” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 625 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на 2018-2020 роки” 

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 626 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про комісію з питань координації заходів щодо 

впорядкування розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності в м. Кропивницькому 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Грабенко О.В. - замінити управління торгівлі. 

Голуб Д.В. - п.3 Положення. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 627 з доопрацюванням (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ПАТ “ІДЕЯ БАНК” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 628 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ПП “ТОРЕНД” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 629 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 15 серпня 2017 року № 2043  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 630 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                     

м. Кропивницького” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 631 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року          

№ 3163 “Про затвердження схем організації дорожнього 

руху вулицями міста Кіровограда” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 632 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про організацію та проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів у 

м. Кропивницькому” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 633 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського 

транспорту в м. Кропивницькому  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Табалов А.О.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 634 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 29 квартирам номер 29 та 

30 у будинку за адресою: вул. Яновського, 153-а в                 

м. Кропивницькому  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 635 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння квартирі номер 2 по вул. Арсенія 

Тарковського, 55/77, яка належить Гончаренку О.В., номера 

2-а 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 636 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Табалов А.О.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 637 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 638 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга 

черга - 70 - квартирна секція “Б”) 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 639 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартир до числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 640 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення про надання квартир  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 641 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 25 

 засідання виконкому 28 грудня 2017 року 

 

 

1. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою            

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

28.12.2017 р. 

№ 610 

   

2. Про організацію функціонального навчання населення з 

цивільного захисту міста у 2018 році 

№ 611 

   

3. Про створення комісії з передачі майна № 612 

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 

“Про затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування “Електронне місто” на        

2016-2018 роки” 

№ 613 

   

5. Про передплату періодичних видань на перше півріччя     

2018 року 

№ 614 

   

6. Про організацію харчування учнів та вихованців закладів 

освіти м. Кропивницького на 2018 рік  

№ 615 

   

7. Про взяття громадян на квартирний облік  № 616 

   

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

які користуються правом першочергового одержання 

житлових приміщень 

№ 617 

   

9. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітніми дітьми 

№ 618 

   

10. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

№ 619 

   

11. Про призначення уповноваженої особи № 620 

   

12. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу”  

№ 621 
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13. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до 

комунального закладу “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

№ 622 

   

14. Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки” 

№ 623 

   

15. Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

“Молодь” на 2018-2020 роки” 

№ 624 

   

16. Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2018-2020 роки” 

№ 625 

   

17. Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на 2018-2020 роки” 

№ 626 

   

18. Про комісію з питань координації заходів щодо 

впорядкування розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності в    

м. Кропивницькому 

№ 627 

   

19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ПАТ “ІДЕЯ БАНК” 

№ 628 

   

20. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ПП “ТОРЕНД” 

№ 629 

   

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 15 серпня 2017 року № 2043  

№ 630 

   

22. Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                      

м. Кропивницького” 

№ 631 
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23. Про погодження проекту рішення міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 3163 

“Про затвердження схем організації дорожнього руху 

вулицями міста Кіровограда” 

№ 632 

   

24. Про організацію та проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів у    

м. Кропивницькому” 

№ 633 

   

25. Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського 

транспорту в м. Кропивницькому  

№ 634 

   

26. Про присвоєння єдиного номера 29 квартирам номер 29 та 30 

у будинку за адресою: вул. Яновського, 153-а в                        

м. Кропивницькому  

№ 635 

   

27. Про присвоєння квартирі номер 2 по вул. Арсенія 

Тарковського, 55/77, яка належить Гончаренку О.В., номера 

2-а 

№ 636 

   

28. Про зняття з балансу приватизованого житла  № 637 

   

29. Про зняття з балансу приватизованого житла  № 638  

   

30. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга 

черга - 70 - квартирна секція “Б”) 

№ 639 

   

31. Про віднесення квартир до числа службових № 640 

   

32. Про затвердження рішення про надання квартир  № 641 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 25 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м. Кропивницький      від 28 грудня 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” 

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 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

виконавчих органів ради 

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

Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 
 

Із складу виконкому відсутні: 
 

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

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

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 
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Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

виконавчих органів ради 

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

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

правозахисна агенція” 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники Виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Бабаєва О.В. - начальник відділу інформаційно-комп’ютерного  

  забезпечення 

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 

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

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 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Клокова Л.С. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ 

 

Представники ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою           

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Білецький І.О. - яка якість води? 

Паливода А.А. - норми відповідні. 

Райкович А.П. - чи є недовіра? 
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 Білецький І.О. - ні. 

Голуб Д.В. - в чому економічна обґрунтованість? 

Паливода А.А. - тариф був затверджений у 2015 році. 

Зросла заробітна плата, матеріали і інше. 

Райкович А.П. - чи не доцільно прийняти після 15 січня 

2018 року? 

Смаглюк М.О. - необхідно встановити строк. 

Райкович А.П. - тарифи затвердити з 01 лютого 2018 року. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 610 з доопрацюванням (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 


