
У К Р А Ї Н А 
 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 14 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 24 липня 2018 року 

 

Голова засідання:  Райкович А.П.        - міський голова 

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

           завідувач сектора контролю 

           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” 

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” 

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 

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: 

 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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” 

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: 

 

 

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

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 

Копецький Ю.Б. - головний спеціаліст сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

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 управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Шершнюк А.А. - в.о. начальника відділу реєстрації місця проживання 

  особи 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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 

Вісяников Ю.І. - керівник КП “Ритуальні послуги” 

 

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 

 

 Запорожан Сергій Віталійович 

1. Про затвердження Положення про Громадську раду при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького та її складу 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

2. Про утворення спеціалізованих служб цивільного захисту міста 

  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про надання пільги з орендної плати за користування приміщенням по      

вул. Дворцовій, 22-а 

  

 Копецький Юрій Борисович 

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

передачу майна військовій частині А 1840” 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

5. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради           

міста Кропивницького від 13 березня 2018 року № 123 “Про організацію 

громадських робіт протягом 2018 року” 

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

переліком окремих видів ритуальних послуг 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                 

29 березня 2018 року № 1560 “Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки”  
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 Назарець Анна Федорівна 

8. Про встановлення інформаційної дошки 

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

створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

10. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО до Дня 

незалежності України 

11. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

13. Про взяття громадян на квартирний облік 

14. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                             

м. Кропивницького 

15. Про затвердження рішення про надання службових квартир 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

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

Кропивницького від 12 червня 2018 року № 306 “Про переведення нежилої 

будівлі по вул. Покровській, 12-г у м. Кропивницькому до категорії жилих” 

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “АГРОКОМПЛЕКС” 

18. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

28 лютого 2017 року № 1997 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

19. Про надання статусу 

20. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

21. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

22. Про призначення уповноваженої особи 

23. Про встановлення опіки над майном дитини 

24. Про надання дозволів 

  

 Різне 
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Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання статусу”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Запорожан Сергій Віталійович 

1. Про затвердження Положення про Громадську раду при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького та її складу 

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

2. Про утворення спеціалізованих служб цивільного захисту міста 

  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про надання пільги з орендної плати за користування приміщенням по      

вул. Дворцовій, 22-а 

  

 Копецький Юрій Борисович 

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

передачу майна військовій частині А 1840” 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

5. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради           

міста Кропивницького від 13 березня 2018 року № 123 “Про організацію 

громадських робіт протягом 2018 року” 

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

переліком окремих видів ритуальних послуг 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                 

29 березня 2018 року № 1560 “Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки”  

  

 Назарець Анна Федорівна 

8. Про встановлення інформаційної дошки 
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9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

10. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО до Дня 

незалежності України 

11. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

13. Про взяття громадян на квартирний облік 

14. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                             

м. Кропивницького 

15. Про затвердження рішення про надання службових квартир 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

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

Кропивницького від 12 червня 2018 року № 306 “Про переведення нежилої 

будівлі по вул. Покровській, 12-г у м. Кропивницькому до категорії жилих” 

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ “АГРОКОМПЛЕКС” 

18. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

28 лютого 2017 року № 1997 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

19. Про надання статусу 

20. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

21. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

22. Про призначення уповноваженої особи 

23. Про встановлення опіки над майном дитини 

24. Про надання дозволів 

25. Про надання статусу 

  

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 13 

 

Зайшов Кришко О.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про Громадську раду при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького 

та її складу 

Доповідав: Запорожан С.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - є наш представник. 

Запорожан С.В. - забезпечені приміщенням. 

Голуб Д.В. - суттєві зміни? 

Запорожан С.В. - ні, тільки назва. 

Фросіняк Р.В. - пропонувалось 2 роки тому обмеження         

35 осіб.  

Запорожан С.В. - це визначають установчі збори. 

35 - це рекомендація. 

Райкович А.П. - всі заяви розглянуті, враховані? 

Запорожан С.В. - так. 

Фросіняк Р.В. - в минулому скликанні виключали когось? 

Запорожан С.В. - так, 11 осіб. 

Райкович А.П. - організаційно ми допомогли. Ми 

забезпечуємо діяльність. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 354 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про утворення спеціалізованих служб цивільного захисту 

міста 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 355 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 356 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині   

А 1840” 

Доповідав: Копецький Ю.Б. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 357 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 13 березня          

2018 року № 123 “Про організацію громадських робіт 

протягом 2018 року” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 358 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 359 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року          

№ 1560 “Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу            

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”  

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - заходи по AGRO EXPO включені? 

Так. 

Фінансування передбачено. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 360 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення інформаційної дошки 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 361 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - яке фінансування? 

В межах бюджетних призначень. 

Голуб Д.В. - реалізація кінотеатрів. Що мається на увазі? 

В межах громадського бюджету, проекту. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 362 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО до 

Дня незалежності України 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 363 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 364 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 365 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 366 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 367 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення про надання службових квартир 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 368 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2018 року 

№ 306 “Про переведення нежилої будівлі по                       

вул. Покровській, 12-г у м. Кропивницькому до категорії 

жилих” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 369 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої        

реклами ТОВ “АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 

“АГРОКОМПЛЕКС” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 1  

Вирішили: Прийняти рішення № 370 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 28 лютого 2017 року № 1997 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 371 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 372 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 373 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 374 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 375 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 376 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 377 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 378 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 14 

 засідання виконкому 24 липня 2018 року 

 

 

1. Про затвердження Положення про Громадську раду при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького та її 

складу 

24.07.2018 р. 

№ 354 

   

2. Про утворення спеціалізованих служб цивільного захисту 

міста 

№ 355 

   

3. Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а 

№ 356 

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині        

А 1840” 

№ 357 

   

5. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 13 березня 2018 року № 123 

“Про організацію громадських робіт протягом 2018 року” 

№ 358 

   

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 

послуг 

№ 359 

   

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1560 “Про 

затвердження Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки”  

№ 360 

   

8. Про встановлення інформаційної дошки № 361 

   

9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” 

№ 362 

   

10. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих, 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО до 

Дня незалежності України 

№ 363 
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11. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 364 

   

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                           

м. Кропивницького 

№ 365 

   

13. Про взяття громадян на квартирний облік № 366 

   

14. Про взяття громадянина на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 367 

   

15. Про затвердження рішення про надання службових квартир № 368 

   

16. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 12 червня 2018 року № 306 

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

м. Кропивницькому до категорії жилих” 

№ 369 

   

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої             

реклами ТОВ “АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ 

“АГРОКОМПЛЕКС” 

№ 370 

   

18. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 28 лютого 2017 року № 1997 

№ 371 

   

19. Про надання статусу № 372 

   

20. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

№ 373 

   

21. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 374 

   

22. Про призначення уповноваженої особи № 375 

   

23. Про встановлення опіки над майном дитини № 376 

   

24. Про надання дозволів № 377 

   

25. Про надання статусу № 378  

 

 



 


