
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 12 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 26 червня 2018 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 братерство” 

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

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

виконавчих органів ради 

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

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

виконавчих органів ради 

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” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 
 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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

виконавчих органів ради 
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Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

ради 

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

 

 

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 

Вергун О.С. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Орлов А.О. - заступник начальника управління соціальної підтримки 

  населення 

Горбовський С.В. - начальник управління торгівлі та побутового 

  обслуговування населення департаменту з питань 

  економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  

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

  та цивільного захисту населення 

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Мосендз А.А. - т.в.о. начальника служби у справах дітей виконавчого 

  комітету 

Татарко Д.А. - заступник начальника юридичного управління 

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

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Гончаров В.З. - голова організаційного комітету “Никанорівка” 

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

Перевізники   
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 13 "проти" - "утримались" - 

 

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 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Паливода Андрій Анатолійович  

1. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про погодження місць під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності на території міста Кропивницького” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

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

передачу майна військовій частині А0680” 

  

 Вергун Олександр Сергійович  

3. Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького 

  

 Якунін Сергій Володимирович 

4. Про передплату періодичних видань на друге півріччя 2018 року 

  

 Орлов Анатолій Олександрович 

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

6. Про зняття Баніри Г.В. з квартирного обліку 

7. Про внесення змін до квартирної справи Мостовщика О.В. 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

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

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки” 
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9. Про затвердження актів приймання-передачі тракторів МТЗ-82.1 з навісним 

обладнанням  

10. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів 

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

Кропивницького від 22 травня 2018 року № 246 “Про присвоєння номера 2 

квартирі без номера у будинку по вул. Тараса Карпи, 62/2 в                               

м. Кропивницькому” 

  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

12. Про надання статусу 

13. Про втрату статусу 

14. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

15. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

16. Про встановлення опіки над майном дітей 

17. Про погодження заяви комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

18. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на відчуження 

житла 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” 

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “ЗАВОД 

ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” 

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

19 березня 2014 року № 1593 

  

 Різне 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 

 Кухаренко Віктор Іванович 

1. Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2018/2019 року 

  
 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 



5 

 Вергун О.С. 

 Зняти з розгляду проект рішення виконкому “Про встановлення 

граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських автобусних 

маршрутах загального користування м. Кропивницького” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Паливода Андрій Анатолійович  

1. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про погодження місць під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності на території міста Кропивницького” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

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

передачу майна військовій частині А0680” 

  

 Якунін Сергій Володимирович 

3. Про передплату періодичних видань на друге півріччя 2018 року 

  

 Орлов Анатолій Олександрович 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

5. Про зняття Баніри Г.В. з квартирного обліку 

6. Про внесення змін до квартирної справи Мостовщика О.В. 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

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

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки” 

8. Про затвердження актів приймання-передачі тракторів МТЗ-82.1 з навісним 

обладнанням  

9. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів 

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

Кропивницького від 22 травня 2018 року № 246 “Про присвоєння номера 2 

квартирі без номера у будинку по вул. Тараса Карпи, 62/2 в                               

м. Кропивницькому” 
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 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

11. Про надання статусу 

12. Про втрату статусу 

13. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

14. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

15. Про встановлення опіки над майном дітей 

16. Про погодження заяви комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

17. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на відчуження 

житла 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

18. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” 

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “ЗАВОД 

ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” 

20. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

19 березня 2014 року № 1593 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

21. Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2018/2019 року 

  

 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 внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229 

“Про погодження місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - зауваження усунуті. 

Дануца О.А. - цей об'єкт виглядає по-старому. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 312 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 313 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про передплату періодичних видань на друге півріччя     

2018 року 

Доповідав: Якунін С.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 314 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького  

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 315 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття Баніри Г.В. з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 316 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи Мостовщика О.В. 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 317 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 

2018-2021 роки” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - я прошу системно працювати, на місці 

спиляних дерев ми повинні висаджувати вдвічі більше 

рослин. Також повинні бути новостворені місця. 

Гончаров В.З. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 318 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про затвердження актів приймання-передачі тракторів   

МТЗ-82.1 з навісним обладнанням  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 319 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про затвердження актів приймання-передачі основних 

засобів 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 320 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 22 травня 2018 року 

№ 246 “Про присвоєння номера 2 квартирі без номера у 

будинку по вул. Тараса Карпи, 62/2 в м. Кропивницькому” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Табалов А.О. - конфлікт інтересів, я голосувати не буду. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 321 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про заходи щодо підготовки міського господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В., Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 322 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 323 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 324 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 325 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 326 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 327 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження заяви комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 328 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони 

на відчуження житла 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 329 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 330 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “ЗАВОД ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 331 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 19 березня 2014 року № 1593 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 332 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 12 

 засідання виконкому 26 червня 2018 року 

 

1. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 11 травня 2017 року № 229 

“Про погодження місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького” 

26.06.2018 р. 

№ 312 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

№ 313 

   

3. Про передплату періодичних видань на друге півріччя         

2018 року 

№ 314 

   

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                          

м. Кропивницького  

№ 315 

   

5. Про зняття Баніри Г.В. з квартирного обліку № 316 

   

6. Про внесення змін до квартирної справи Мостовщика О.В. № 317 

   

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 

2018-2021 роки” 

№ 318 

   

8. Про затвердження актів приймання-передачі тракторів        

МТЗ-82.1 з навісним обладнанням  

№ 319 

   

9. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів № 320 

   

10. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 22 травня 2018 року № 246 

“Про присвоєння номера 2 квартирі без номера у будинку по 

вул. Тараса Карпи, 62/2 в м. Кропивницькому” 

№ 321 

   

11. Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період 2018/2019 року 

№ 322 

   

12. Про надання статусу № 323 
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13. Про втрату статусу № 324 

   

14. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 325 

   

15. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми № 326 

   

16. Про встановлення опіки над майном дітей № 327 

   

17. Про погодження заяви комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

№ 328 

   

18. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на 

відчуження житла 

№ 329 

   

19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” 

№ 330 

   

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами     

ТОВ “ЗАВОД ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ” 

№ 331 

   

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 19 березня 2014 року № 1593 

№ 332  

 

 

 

 

 


