
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 11 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 12 червня 2018 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

Секретар:        Колесник І.В.   - заступник начальника - завідувач 

           сектора контролю 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 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 

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

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

правозахисна агенція” 
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Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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

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

виконавчих органів ради 

Табалов А.О. - секретар міської ради 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 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 управління соціальної підтримки населення 

Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

  та цивільного захисту населення 

Фурман Д.В. - начальник відділу орендних відносин та формування 

  комунального майна управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Горін І.М. - головний спеціаліст служби у справах дітей виконавчого 

  комітету 

Татарко Д.А. - заступник начальника юридичного управління - 

  начальник відділу представництва інтересів в судах  

Храпак О.В. - радник міського голови 

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

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Махиня М.І. - член громадської ради при виконавчому комітеті 

Перевізники  

Представник ТОВ “Екостайл” 

Мартовицька Т.А. - заступник директора ТОВ “Екостайл” 
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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 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Фурман Діана Володимирівна 

1. Про користування приміщенням по вул. Пашутінській, 13 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки” 

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на     

2019 рік” 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

4. Про нагородження з нагоди Дня Конституції України  

5. Про погодження рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин 

міста Кропивницького”  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям            

міста Кропивницького  

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям          

міста Кропивницького  

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

8. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс влаштованої 

зупинки громадського транспорту “Хлібозавод” по вул. Великій Пермській 

за напрямком з центру міста Кропивницького  

9. Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів  
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 Горін Ігор Михайлович 

10. Про встановлення опіки над майном дитини 

11. Про надання статусу  

12. Про надання статусу  

13. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над 

неповнолітніми дітьми 

14. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

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

дитиною 

16. Про надання дозволів 

 

 Пількін Валерій Анатолійович 

17. Про взяття громадян на квартирний облік 

18. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

19. Про надання ордерів на жилі приміщення в будинку 

20. Про розподіл квартири 

21. Про надання квартири 

22. Про ліквідацію квартирного обліку Управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Кіровоградській області та прийняття облікових справ 

працівників Управління  

  

 Назарець Анна Федорівна 

23. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Кіровоградської дитячої художньої школи                        

імені О.О.Осмьоркіна та затвердження Статуту ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ 

ІМЕНІ О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 

24. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Кіровоградської дитячої школи мистецтв та затвердження 

Статуту ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у 

новій редакції” 

25. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та 

затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 

26. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування комунального закладу “Кіровоградська музична школа № 2 

ім. Ю.С.Мейтуса” та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

“МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ІМ.Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції” 

27. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Кіровоградської міської централізованої бібліотечної 

системи та затвердження Статуту МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 
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28. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Кіровоградської музичної школи № 4 та затвердження 

Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 4 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

29. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Кіровоградської музичної школи № 3 та затвердження 

Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

30. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування комунального закладу “Кіровоградський художньо-

меморіальний музей О.О.Осмьоркіна” та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 

О.О.ОСМЬОРКІНА” у новій редакції” 

31. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування комунального закладу “Кіровоградський міський 

літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого” та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ 

МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-КАРОГО МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій  

редакції” 

32. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Кіровоградського музею музичної культури та 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ 

МУЗЕЙ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМ.К.ШИМАНОВСЬКОГО” у новій 

редакції” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

33. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 627 “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” 

34. Про переведення жилої квартири № 8 по вул. Великій Пермській, 57 у           

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

35. Про переведення жилої кімнати № 1 по вул. В'ячеслава Чорновола, 1-б у       

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

36. Про переведення нежилої будівлі по вул. Покровській, 12-г у                          

м. Кропивницькому до категорії жилих 

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

підприємцю КВАРАЦХЕЛІЯ П.І. 

38. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПП “АВТОПРОМ” 

39. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПАТ “МТБ БАНК” 
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 Вергун Олександр Сергійович  

40. Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Шишко Олександр Миколайович  

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

об'єкта  

  

 
 

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: 

 

25.05.2018 р. 

№ 268 

Про взяття громадянки Кулачко В.В. на квартирний облік 

  

31.05.2018 р. 

№ 269 

Про визначення замовника робіт  

  

31.05.2018 р. 

№ 270 

Про нагородження з нагоди Дня журналіста 

  

31.05.2018 р. 

№ 271 

Про негайне відібрання дітей 

 

 

Зайшов Фросіняк Р.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про користування приміщенням по вул. Пашутінській, 13 

Доповідала: Фурман Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 272 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Білецький І.О. - на комісії розглядалось, які результати? 

Паливода А.А. - комісія пропозиції не подала. 

Дануца О.А. - на депутатській комісії було сказано, що 

цього робити не можна. Однією рукою ми проводимо 

інвестиційний форум, а другою рукою - ми будуємо. 

Піднімаємо в 5 разів за нерухомість. Підприємці не 

будують, а розбирають цехи. Фінансове управління 

турбується про поповнення міського бюджету. Закликаю не 

голосувати за цей проект. 

Демець Ю.Г. - від імені роботодавців, в 5 разів підвищення 

не можливе. Великі підприємства змушені руйнувати свої 

приміщення. 

Сосонський О.М. - після прийняття цього рішення буде 

підняття інших тарифів. 

Кришко О.В. - треба 0,1%. Це добре для підприємців. 

Порівнюючи з іншими містами. Одразу піднімати до 0,5% 

не можемо. Потрібно поступово. Треба диференційовано 

підходити. 

Левченко О.М. - я підтримую диференційований підхід. 

Артеменко Н.М. - про які площі йде мова? Є в розрізі  

юридичних осіб? Оплата раз в рік. 

Онул Л.А. - потрібно було наглядно показати. Для великого 

виробництва треба в конкретних цифрах. 

Паливода А.А. - 3,70 грн за 1 кв.м, за 1000 кв.м - 3700 грн. 

Райкович А.П. - це зараз. У кого великі площі, треба 

платити податки легально. Знімати товарні продукти 

відповідно. 

                                     Зайшла Дзюба Н.Є. 
 

Райкович А.П. - є дві площини: економічна і політична. 

0,5% це нормально. Відповідальність за наповнення 

бюджету. Я рекомендую встановити рівень податків від 

0,3% до 0,5%. Підійти диференційовано. Це дасть 

можливість поповнити бюджет, покрити кошти на освіту, 

охорону здоров'я. Держава збільшує навантаження. 

Дануца О.А. - планово-бюджетна комісія не дала жодного 

голосу за 0,5% ставку. Скільки бюджет доотримає, якщо 

приймається рішення? 
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 Паливода А.А. - близько 10 млн.грн. 

Дануца О.А. - не потрібно направляти кошти на збиткові 

підприємства, я маю на увазі КП “Теплоенергетик”. 

Паливода А.А. - виконком погоджує. Пропонуємо 

диференціювати. 

Райкович А.П. - пропоную за основу, а на міську раду 

винести по галузях. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” -  “утримались” -   

 Райкович А.П. - бюджет потрібно наповнювати. Є 

підприємства, які працюють легально, а є, які працюють в 

“тіні”. 

Паливода А.А. - буде 0% ставка. По єдиному податку - 

максимум. 

Дануца О.А. - яке рішення було винесено? 0,1 ставка. 

Артеменко Н.М. - є “Велмарт” в рік будуть платити         

3,700 грн. 

Дануца О.А. - ставка всім. 

Вирішили: Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку у м. Кропивницькому на 2019 рік” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Онул Л.А. - державою який встановлено податок? 

Паливода А.А. - до 20%. 

Пропозиція - 15%. 

Дануца О.А. - скільки голосів було по депутатській комісії? 

Жодного голосу не дали. Є звернення від осередку 

“Фортеця” щодо не підняття єдиного податку. 

Паливода А.А. - мінімальна заробітна плата у 2019 році 

підніметься. Різниця у 200 грн. 

Онул Л.А. - єдиний податок сплачується з ФОП, а не з 

працівника. 

Дануца О.А. - давайте приймемо хоч одне рішення про 

зменшення чогось. 

Райкович А.П. - а чи є економічні підстави? Підстав немає. 

Бочкова Л.Т. - підвищення стосується лише “єдинщиків” 

другої групи - 3,5 тис. 

Найманих працівників до 10 чоловік. 

Мінімальна заробітна плата з 01.01.2019 - 4173,00 грн, то 

щомісячна плата 10% - 417 грн, 15% - 626 грн в місяць. Це 

дасть орієнтовані надходження в розмірі 8 млн.грн. У місті  
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 найменше “єдинщиків”. Треба наповнювати бюджет. 

Кришко О.В. - ціни найбільші у “єдинщиків”. 

Онул Л.А. - потрібно моніторити. Треба іти на пільги. В тіні 

дуже багато. 

Глущак Ю.Ю. - якщо піднімемо ціни, люди знову 

закриються. Здадуть патенти. 

Онул Л.А. - жодного не перевірено. 

Дануца О.А. - чи справді у місті найменше платників 

податків? Треба ще трохи з них взяти. Є ті, хто платять, але 

ті, хто не платять і 10%. І не будуть платити. 

Сосонський О.М. - давайте залишимо 10%. 

Дануца О.А. - треба працювати з ними. Є повноваження у 

міського голови. Треба вказувати податковій. 

Білецький І.О. - приймати будуть рішення депутати. 

Артеменко Н.М. - податок з єдиної заробітної плати 717. 

Дануца О.А. - давайте все додамо. Для підприємця 200 грн 

має значення. 

Махиня М.І. - давайте зберемося і спитаємо як будувати, 

радитися. 

Результати 

голосування: 

“за основу” - 14 “проти” - “утримались” -  

 Дануца О.А. - пропоную 10%. 

Результати 

голосування: 

“за” - 5 “проти” - 9 “утримались” - 3 

 Райкович А.П. хто за запропонований проект, за 15%? 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - 6 “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 273 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди Дня Конституції України 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - конфлікт інтересів. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 274 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Положення про 

присвоєння звання “Почесний громадянин міста 

Кропивницького”  

Доповідала: Балакірєва С.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - конфлікт інтересів. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 275 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

п.4, 124 - виключити 

Доповнити пунктом від групи депутатів Савенко. 

В цілому 169 осіб. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 276 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 277 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс 

влаштованої зупинки громадського транспорту 

“Хлібозавод” по вул. Великій Пермській за напрямком з 

центру міста Кропивницького  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 278 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - для населення 16%, а для інших? 
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 Кухаренко В.І. - розрахунок проводився по кожному 

напрямку, по інтернатних закладах зменшили до 50% тощо. 

Дануца О.А. - було збільшено бюджетним установам, 

приватному сектору. Як змінюються цифри? 

Кухаренко В.І. - не можу сказати. Треба деякі об'єднувати. 

Дануца О.А. - чи буде це впливати на тариф з вивезення 

сміття? 

Кухаренко В.І. - ніяк. 

Дануца О.А. - рішення не є підставою для підвищення 

тарифів на вивезення твердих побутових відходів? 

Кухаренко В.І. - коли змінюється хоч одна складова, можуть.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - 2 “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 279 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 280 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 281 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 282 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітніми дітьми 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 283 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 284 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 285 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 286 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 287 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 288 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордерів на жилі приміщення в будинку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 289 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 290 (додається) 

 



13 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 291 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про ліквідацію квартирного обліку Управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Кіровоградській області та 

прийняття облікових справ працівників Управління  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 292 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

дитячої художньої школи імені О.О.Осмьоркіна та 

затвердження Статуту ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ 

О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 293 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ 

ШКОЛИ МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 294 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження 

Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 295 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального 

закладу “Кіровоградська музична школа № 2                        

ім. Ю.С.Мейтуса” та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 

ІМ.Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій 

редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 296 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

міської централізованої бібліотечної системи та 

затвердження Статуту МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у 

новій редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 297 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 

ШКОЛИ № 4 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 298 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 3 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 

ШКОЛИ № 3 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 299 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального 

закладу “Кіровоградський художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна” та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ХУДОЖНЬО-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.О.ОСМЬОРКІНА” у новій 

редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 300 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального 

закладу “Кіровоградський міський літературно-

меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого” та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЛІТЕРАТУРНО-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-КАРОГО 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій  редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 301 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградського 

музею музичної культури та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ 

МУЗЕЙ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ІМ.К.ШИМАНОВСЬКОГО” у новій редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 302 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року 

№ 627 “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. 
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В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - пропозиція до складу включити          

Паливоду А.А. та себе, як члена виконкому. 

Результати 

голосування: 

“за основу” - 17 “проти” - “утримались” -  

 Райкович А.П. - включити Дануцу О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” - 8  

В обговоренні 

взяли участь: 

Грабенко О.В. - Паливода А.А. включається і так. 

Результати 

голосування: 

“за в цілому  

без змін” - 17 

“проти” -  “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 303 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 8 по вул. Великій 

Пермській, 57 у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 304 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої кімнати № 1 по вул. В'ячеслава 

Чорновола, 1-б у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 305 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилої будівлі по вул. Покровській, 12-г 

у м. Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 306 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КВАРАЦХЕЛІЯ П.І. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 307 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ПП “АВТОПРОМ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 308 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ПАТ “МТБ БАНК” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 309 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення граничної вартості разового проїзду 

одного пасажира на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - пропоную переходити до голосування. 

Сосонський О.М. - перевізники не хочуть розповідати про 

пасажиропотік. Повинен бути старий тариф. 

Вінницький - тариф коригували ще у грудні. Були підстави. 

Півроку ми погоджуємо і погодили. Ситуація критична. 

Борги за паливо існують. Працювати в борг не має 

можливості. Ми беремо до уваги всі зауваження. 

Сосонський О.М. - інформація щодо пасажиропотоку є? 

Вінницький - інформація така ж, яка робилася в минулі 

роки. Ми запропонували громадській раді перевірити. Ми 

можемо разом обстежити. Офіційно лист на громадську 

раду був. 

Дануца О.А. - на громадській раді розглядалося? 

Вінницький - пропоную розглянути на громадській раді. 

Райкович А.П. - немає повноважень. Це суто економічне 

питання. Техніко-економічні показники. Якщо ми 

встановимо великі тарифи, перевізники втратять пасажирів. 

Вінницький - тариф є економічно обґрунтованим. Якщо 

єдине, що підпадає сумніву це - пасажиропотік, просимо 

разом обстежити. 

Вергун О.С. - щодо GPR-навігаторів, то всі перевізники 

працюють в режимі он-лайн. 

Вінницький - впровадження системи “Інтелектуальна 

система GPR-навігаторів” доопрацьовується. Система буде 

відображати час у дорозі, інтервал між машинами. 

 



18 

 

 Райкович А.П. - за вимогою міської ради проведена робота з 

перевізниками. У 5 перевізників є диспетчеризація. Ми 

можемо бачити скільки машин на маршруті. Тариф 

перевірено управлінням транспорту відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України. 

Вергун О.С. - рівень рентабельності від 1 до 3%. 

Райкович А.П. - досягнуто домовленість на збільшення на 

0,50 коп., щоб працювати. 

Дануца О.А. - під поняття “економічно-обгрунтований 

тариф” можна підвести що завгодно, будь-яку цифру чи 

число. 

Це дуже добре, що є Fi-Wi, диспетчеризація. А як щодо 

колес, дірок в машинах. Для пенсіонерів збільшення на        

50 коп дуже значне. І бабусі диспетчеризація ні до чого.  

Фросіняк Р.В. - чи всі перевізники встановили 

диспетчеризацію? 

Вергун О.С. - всі придбали. 5 - на одному порталі, 2 - на 

іншому. 90% обладнані, 10% - до кінця місяця. 

Левченко О.М. - які тарифи в інших містах?  

Вергун О.С. - менше 5 грн ніде немає. Олександрія -          

5,50 грн. Всі водії офіційно працевлаштовані. Був запит на 

податкову. 

Онул Л.А. - на скільки відсотків піднялася собівартість? 

Вінницький - 20%. Тариф піднімаємо на 10%. Це тариф на 

грудень 2017 року. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - 3 “утримались” - 5 

Вирішили: Рішення не прийнято. 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію об'єкта 

Доповідав: Шишко О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 310 (додається) 

 

 

Грабенко О.В. Пропоную повернутися до п.2 розгляду “Про погодження 

проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки” 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - за диференційований поділ.  

Від 0,3% до 0,5% в залежності від галузі. 

Паливода А.А. - пропонуємо диференційований підхід. 

Райкович А.П. - Полтава, Івано-Франківськ, Чернігів, 

Чернівці, Суми застосовують диференційований підхід. 

Дануца О.А. - підтримую думку в частині 

диференційованого підходу. В порядку денному питання 

щодо 0,5%. Є пропозиція розробити і подати нам на 

розгляд. За що ми будемо голосувати? Давайте завтра 

розглянемо. 

Райкович А.П. - прошу підтримати, замінити фіксовану 

ставку на диференційовану в залежності від галузі від 0,3% 

до 0,5%. Застосовувати в залежності від галузі. 

Дануца О.А. - пропоную 0,1% до 0,5%. 

Райкович А.П.  

Результати 

голосування: 

“за основу” - 11 “проти” - “утримались” -  

 Райкович А.П. - від 0,3% до 0,5% застосувати 

диференційований підхід 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - 1 “утримались” - 6 

 Райкович А.П. - пропозиція Дануци О.А. застосовувати від 

0,1% до 0,5% по видах 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” -  “утримались” -   

 Райкович А.П. - виносимо доопрацьований проект рішення 

на сесію з застосуванням диференційованого підходу від 

0,1% до 0,5% 

Результати 

голосування: 

“за в цілому” - 16 “проти” -  “утримались” - 1  

Вирішили: Прийняти рішення № 311 з доопрацюванням (додається) 

 

 

  

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 11 

 засідання виконкому 12 червня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про взяття громадянки Кулачко В.В. на квартирний облік 25.05.2018 р. 

№ 268 

   

2. Про визначення замовника робіт 31.05.2018 р. 

№ 269 

   

3. Про нагородження з нагоди Дня журналіста 31.05.2018 р. 

№ 270 

   

4. Про негайне відібрання дітей 31.05.2018 р. 

№ 271 

   

5. Про користування приміщенням по вул. Пашутінській, 13 12.06.2018 р. 

№ 272 

   

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку у м. Кропивницькому на 2019 рік” 

№ 273 

   

7. Про нагородження з нагоди Дня Конституції України № 274 

   

8. Про погодження рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про затвердження Положення про присвоєння звання 

“Почесний громадянин міста Кропивницького”  

№ 275 

   

9. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 276 

   

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 277 

   

11. Про затвердження акта з приймання-передачі на баланс 

влаштованої зупинки громадського транспорту “Хлібозавод” 

по вул. Великій Пермській за напрямком з центру міста 

Кропивницького  

№ 278 

   

12. Про затвердження норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів  

№ 279 
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13. Про встановлення опіки над майном дитини № 280 

   

14. Про надання статусу № 281 

   

15. Про надання статусу № 282 

   

16. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування 

над неповнолітніми дітьми 

№ 283 

   

17. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 284 

   

18. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

№ 285 

   

19. Про надання дозволів № 286 

   

20. Про взяття громадян на квартирний облік № 287 

   

21. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 288 

   

22. Про надання ордерів на жилі приміщення в будинку № 289 

   

23. Про розподіл квартири № 290 

   

24. Про надання квартири № 291 

   

25. Про ліквідацію квартирного обліку Управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Кіровоградській області та 

прийняття облікових справ працівників Управління  

№ 292 

   

26. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

дитячої художньої школи імені О.О.Осмьоркіна та 

затвердження Статуту ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ 

О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

№ 293 

   

27. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ 

ШКОЛИ МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції” 

№ 294 
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28. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження Статуту 

МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 

№ 295 

   

29. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального закладу 

“Кіровоградська музична школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса” та 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

“МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ІМ.Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції” 

№ 296 

   

30. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

міської централізованої бібліотечної системи та затвердження 

Статуту МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ 

СИСТЕМИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 

№ 297 

   

31. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 

ШКОЛИ № 4 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 

№ 298 

   

32. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 3 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 

ШКОЛИ № 3 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції” 

№ 299 

   

33. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального закладу 

“Кіровоградський художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна” та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ “ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 

О.О.ОСМЬОРКІНА” у новій редакції” 

№ 300 

   

34. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування комунального закладу 

“Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей 

І.К.Карпенка-Карого” та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЛІТЕРАТУРНО-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-КАРОГО МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій  редакції” 

№ 301 
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35. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Кіровоградського 

музею музичної культури та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗЕЙ 

МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМ.К.ШИМАНОВСЬКОГО” у новій 

редакції” 

№ 302 

   

36. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 627 

“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” 

№ 303 

   

37. Про переведення жилої квартири № 8 по вул. Великій 

Пермській, 57 у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 304 

   

38. Про переведення жилої кімнати № 1 по вул. В'ячеслава 

Чорновола, 1-б у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 305  

   

39. Про переведення нежилої будівлі по вул. Покровській, 12-г у 

м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 306 

   

40. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КВАРАЦХЕЛІЯ П.І. 

№ 307 

   

41. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами      

ПП “АВТОПРОМ” 

№ 308 

   

42. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами     

ПАТ “МТБ БАНК” 

№ 309 

   

43. Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію об'єкта 

№ 310 

   

44. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” 

№ 311 

 

 
 

 

 


