
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 27 лютого 2018 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 братерство” 

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

виконавчих органів ради 

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

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

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

виконавчих органів ради 

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

Паливода А.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

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

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

 - представник Державного казначейства у 

  м.Кіровограді 

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

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

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Ксеніч В.М. - начальник управління капітального будівництва 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

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 

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Якименко О.В. - заступник начальника Кропивницького ОДПІ 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 16 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

1. Про виконання міського бюджету за 2017 рік та заходи на 2018 рік 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

2. Про зняття з балансу приватизованого житла  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

3. Про надання дозволів 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

4. Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Великій Перспективній, 32/11 

у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

5. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

6. Про взяття громадян на квартирний облік 

7. Про зняття громадян з обліку 

8. Про розподіл квартири 

  

 Колюка Олег Сергійович 

9. Про продовження терміну дії договорів оренди 

10. Про встановлення пільги з орендної плати за оренду приміщення по          

вул. Віктора Чміленка, 47 

11. Про надання пільги з орендної плати  

12. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького частини теплової мережі 

  

 Різне 
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Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 1. Ксеніч В.М. 
 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про встановлення 

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні 

вартості будівництва” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались - 

 

 2. Тимоховська Т.М. 
 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про створення 

дитячого будинку сімейного типу Діордіц” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались - 

 

 2. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про утворення 

прийомної сім'ї Протасових та влаштування до неї на виховання та спільне 

проживання малолітніх дітей” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

1. Про виконання міського бюджету за 2017 рік та заходи на 2018 рік 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

2. Про зняття з балансу приватизованого житла  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

3. Про надання дозволів 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

4. Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Великій Перспективній, 32/11 

у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

5. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

6. Про взяття громадян на квартирний облік 
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7. Про зняття громадян з обліку 

8. Про розподіл квартири 

  

 Колюка Олег Сергійович 

9. Про продовження терміну дії договорів оренди 

10. Про встановлення пільги з орендної плати за оренду приміщення по          

вул. Віктора Чміленка, 47 

11. Про надання пільги з орендної плати  

12. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького частини теплової мережі 

  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

13. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

14. Про створення дитячого будинку сімейного типу Діордіц 

15. Про утворення прийомної сім'ї Протасових та влаштування до неї на 

виховання та спільне проживання малолітніх дітей 
  

 Різне 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 16 
 

Зайшла Онул Л.А. 
 

СЛУХАЛИ:  Про виконання міського бюджету за 2017 рік та заходи на 

2018 рік 

Доповідала: Бочкова Л.Т. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 92 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 93 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Доповнити п.3 “Строк дії 6 місяців” 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 94 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення дитячого будинку сімейного типу Діордіц 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 95 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про утворення прийомної сім'ї Протасових та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання малолітніх дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 96 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Великій 

Перспективній, 32/11 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 97 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 3  

Вирішили: Прийняти рішення № 98 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 99 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 100 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 101 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну дії договорів оренди 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 102 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення пільги з орендної плати за оренду 

приміщення по вул. Віктора Чміленка, 47 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 103 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 104 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

частини теплової мережі 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 105 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва 

Доповідав: Ксеніч В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 106 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 4 

засідання виконкому 27 лютого 2018 року 

 

1. Про виконання міського бюджету за 2017 рік та заходи на 

2018 рік 

27.02.2018 р. 

№ 92 

   

2. Про зняття з балансу приватизованого житла  № 93 

   

3. Про надання дозволів № 94 

   

4. Про створення дитячого будинку сімейного типу Діордіц № 95 

   

5. Про утворення прийомної сім'ї Протасових та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання малолітніх дітей 

№ 96 

   

6. Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Великій 

Перспективній, 32/11 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 97 

   

7. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

№ 98 

   

8. Про взяття громадян на квартирний облік № 99 

   

9. Про зняття громадян з обліку № 100 

   

10. Про розподіл квартири № 101 

   

11. Про продовження терміну дії договорів оренди № 102 

   

12. Про встановлення пільги з орендної плати за оренду 

приміщення по вул. Віктора Чміленка, 47 

№ 103 

   

13. Про надання пільги з орендної плати № 104 

   

14. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

частини теплової мережі 

№ 105 

   

15. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва 

№ 106 

 

 

 


