
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 13 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 10 липня 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” 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

Вязовцев В.В. - член правління ГО “Бойове братерство” 

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 

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 

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 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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



Глущак Ю.Ю. - генеральний директор ТОВ “Хімтекс” 
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Дануца О.А. - голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград” 

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

виконавчих органів ради 

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

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

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

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

правозахисна агенція” 

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

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 

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

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Горбовський С.В. - начальник управління торгівлі та побутового 

  обслуговування населення департаменту з питань 

  економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  

Господарикова О.П. - начальник відділу бухгалтерського обліку  

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

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

  та цивільного захисту населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Чорна Н.М. - заступник начальника відділу культури і туризму 

Паламарчук І.О. - головний спеціаліст відділу ведення обліку житла 

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

  комітету 

Татарко Д.А. - заступник начальника юридичного управління 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

Шишко О.М. - начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 



  контролюючими органами 
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Сабрам К.М. - головний спеціаліст 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   

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 Вергун Олександр Сергійович  

1. Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на 

міських автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького 
  

 Паливода Андрій Анатолійович  

2. Про уповноваження посадових осіб 
  

 Господарикова Ольга Павлівна 

3. Про визначення одержувачів бюджетних коштів 
  

 Коваленко Сергій Миколайович 

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

внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2016-2018 роки” 
  

 Колюка Олег Сергійович 

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

впровадження пілотного проекту щодо організації електронних торгів 

(конкурсів) на право оренди комунального майна з використанням 

електронної торгової системи “Prozorro. Продажі” 
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 Кухаренко Віктор Іванович 

6. Про передачу на баланс влаштованої зупинки громадського транспорту 

“Хлібозавод” по вул. Великій Пермській за напрямком до центру міста 

Кропивницького 
  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

7. Про взяття громадян на квартирний облік 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

8. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 
  

 Чорна Неля Миколаївна 

9. Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького на 2018 рік 
  

 Татарко Дмитро Анатолійович  

10. Про створення адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького 

  

 Шевченко Антон Олександрович 

11. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 

02 березня 2015 року № 109 “Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг           

м. Кропивницького” 

12. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 07 квітня 2015 року № 193 “Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг, що надаються в Центрі 

надання адміністративних послуг м. Кіровограда” 
  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

13. Про визначення місця проживання дитини  

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

дитиною 

15. Про надання дозволів 

16. Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 28 грудня 2016 року № 691 “Про 

визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми” 
  

 Мездрін Вадим Миколайович 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                             

29 січня 2014 року № 2774 “Про затвердження Програми створення та 

розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 



архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки” 
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18. Про затвердження детальних планів територій в районі вулиці 

Айвазовського та провулка Санаторного у м. Кропивницькому 

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “КОМФІ ТРЕЙД” 

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста  

  

 
 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 11 

 

Райкович А.П. - Пропоную питання 1 розглянути в кінці. 

 

СЛУХАЛИ:  Про уповноваження посадових осіб 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 333 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 

їх наслідків на 2016-2018 роки” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 334 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про впровадження пілотного проекту 

щодо організації електронних торгів (конкурсів) на право 

оренди комунального майна з використанням електронної 

торгової системи “Prozorro. Продажі” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 335 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс влаштованої зупинки громадського 

транспорту “Хлібозавод” по вул. Великій Пермській за 

напрямком до центру міста Кропивницького 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 336 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 337 (додається) 

 

Зайшов Левченко О.М. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Гончаров В.З. 

Райкович А.П. - за видачу довідок сядуть на 10 років. 

Шишко О.М. - розібратись і надати у правоохоронні органи. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 338 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Виключити 2 прізвища. Прийняти про надання допомоги  

120 мешканцям. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 339 з доопрацюванням (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік 

Доповідала: Чорна Н.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 340 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького 

Доповідав: Татарко Д.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - конфлікт інтересів. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 341 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг           

м. Кропивницького” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 342 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 07 квітня 2015 року № 193 “Про 

затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кіровограда” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 343 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 344 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 345 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 346 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від        

28 грудня 2016 року № 691 “Про визначення порядку участі 

у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми” 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 347 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 

“Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування 

та архітектури Кіровоградської міської ради на                

2014-2018 роки” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 348 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження детальних планів територій в районі 

вулиці Айвазовського та провулка Санаторного у                  

м. Кропивницькому 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 349 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “КОМФІ ТРЕЙД” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 350 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - це розтяжка? Самі будуть натягувати? 

Мездрін В.М. - так, Міськсвітло виконує. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 351 (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: 

Райкович А.П. - питання перевезення знаходиться на 

особливому контролі, протягом 2 років було створено 

комунальне підприємство “Електротранс”. Були придбані    

20 автобусів, тролейбуси. Ми створили конкурентне 

підприємство. Ми зруйнували монополію. Я доручив 

підготувати проект рішення щодо відпустку цін на 

перевезення. Буде обговорюватися на сайті. Я хотів 

встановити верхні індикатори ціни. Я пропоную на 

перехідний період розглянути обгрунтовані тарифи. Вони 

були перепровірені і ми бачимо, що на сьогоднішній день є 

підстави користуватись новими тарифами. 

На маршрути міста вийдуть ще 10 автобусів. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 352 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення одержувачів бюджетних коштів 

Доповідала: Господарикова О.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 353 (додається) 

 

 

Різне. 

 

Гончаров В.З. Просить розширити приміщення для проведення 

адміністративної комісії, запрошувати ЗМІ, громадськість. 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 13 

 засідання виконкому 10 липня 2018 року 

 

 

1. Про уповноваження посадових осіб 10.10.2018 р. 

№ 333 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 23 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків 

на 2016-2018 роки” 

№ 334 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про впровадження пілотного проекту щодо 

організації електронних торгів (конкурсів) на право оренди 

комунального майна з використанням електронної торгової 

системи “Prozorro. Продажі” 

№ 335 

   

4. Про передачу на баланс влаштованої зупинки громадського 

транспорту “Хлібозавод” по вул. Великій Пермській за 

напрямком до центру міста Кропивницького 

№ 336 

   

5. Про взяття громадян на квартирний облік № 337 

   

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 338 

   

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста 

№ 339 

   

8. Про перерозподіл видатків по відділу культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік 

№ 340 

   

9. Про створення адміністративної комісії при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького 

№ 341 

   

10. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг           

м. Кропивницького” 

№ 342 
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11. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 07 квітня 2015 року № 193 “Про 

затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Кіровограда” 

№ 343 

   

12. Про визначення місця проживання дитини № 344 

   

13. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

№ 345 

   

14. Про надання дозволів № 346 

   

15. Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від            

28 грудня 2016 року № 691 “Про визначення порядку участі у 

вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми” 

№ 347 

   

16. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 

“Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування 

та архітектури Кіровоградської міської ради на                    

2014-2018 роки” 

№ 348 

   

17. Про затвердження детальних планів територій в районі вулиці 

Айвазовського та провулка Санаторного у                                 

м. Кропивницькому 

№ 349 

   

18. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “КОМФІ ТРЕЙД” 

№ 350 

   

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “ПРОФІ СТАН” 

№ 351 

   

20. Про встановлення граничної вартості разового проїзду одного 

пасажира на міських автобусних маршрутах загального 

користування м. Кропивницького 

№ 352 

   

21. Про визначення одержувачів бюджетних коштів № 353 

 


