
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 17 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м. Кропивницький      від 11 вересня 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” 

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 

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 

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 

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

правозахисна агенція” 

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

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

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 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Фурман Д.В. - заступник начальника управління комунальної власності  

Савченко Т.М. - заступник начальника Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

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 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

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

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

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

Представники КП “Теплоенергетик”,  

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

 

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" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович  

1. Про організацію проведення призову громадян України м. Кропивницького 

на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2018 року 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 
  

 Назарець Анна Федорівна  

3. Про передачу книги “Таємниці Байгорода” 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

4. Про безкоштовну передачу легкового автомобіля марки RENAULT  
  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

5. Про нагородження з нагоди Дня міста 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 09 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження складу комісії з 

питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради в новій редакції” 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

7. Про надання дозволів 

8. Про визначення місця проживання дітей  

9. Про встановлення опіки над майном дітей  
  

 Фурман Діана Володимирівна 

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

вул. Дворцовій, 22-а площею 64,1 кв.м  

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

вул. Дворцовій, 22-а площею 43,2 кв.м 

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

затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових 

комплексів комунальних підприємств територіальної громади міста 

Кропивницького після припинення або розірвання договору оренди” 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

13. Про взяття громадянки Клочкової О.В. на квартирний облік 

14. Про зняття громадян з квартирного обліку  

15. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  

16. Про внесення змін до квартирної справи Джураєва С.М. 

17. Про розподіл квартири 

18. Про надання квартири 
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 Мездрін Вадим Миколайович 

19. Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Гоголя, 84/61 у                          

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                             

ТОВ “СП РОЗУМНИЙ ДІМ” 

21. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АПС-ТРЕЙД” 

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 13 березня 

2018 року № 2103 

23. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній 

особі-підприємцю ТОРОП Я.М. 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

24. Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво теплової енергії  

25. Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання  

26. Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання  

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Савченко Тетяна Миколаївна 

1. Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій 

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у                       

м. Кропивницькому 

  

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 15 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

06.09.2018 р. 

№ 435 

Про негайне відібрання дітей 
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Зайшли Мосін О.В., Онул Л.А. 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію проведення призову громадян України       

м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтні-

листопаді 2018 року 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 436 з доопрацюванням, а саме назву 

місяця “листопад” замінити на “грудень” (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 437 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про передачу книги “Таємниці Байгорода” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 438 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про безкоштовну передачу легкового автомобіля марки 

RENAULT  

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 439 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 440 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди Дня міста 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 441 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження складу комісії з питань почесних звань 

та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради в новій редакції” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 442 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 443 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 444 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 445 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а площею 64,1 кв.м  

Доповідала: Фурман Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 446 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а площею 43,2 кв.м 

Доповідала: Фурман Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 447 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Порядку повернення 

орендованих цілісних майнових комплексів комунальних 

підприємств територіальної громади міста Кропивницького 

після припинення або розірвання договору оренди” 

Доповідала: Фурман Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 448 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадянки Клочкової О.В. на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 449 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 450 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 451 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи Джураєва С.М. 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 452 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 453 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 454 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Гоголя, 84/61 у                          

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 455 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                             

ТОВ “СП РОЗУМНИЙ ДІМ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 456 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АПС-ТРЕЙД” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 457 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 13 березня 2018 року № 2103 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 458 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами фізичній особі-підприємцю ТОРОП Я.М. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 17 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 459 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво 

теплової енергії 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Глущак Ю.Ю., Сосонський О.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 460 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання  

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 461 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ДП “Кіровоградтепло”                          

ТОВ “ЦНТІ УНГА” тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

централізованого опалення для населення 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 462 (додається) 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 17 

 засідання виконкому 11 вересня 2018 року 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про негайне відібрання дітей 06.09.2018 р. 

№ 435 

   

2. Про організацію проведення призову громадян України           

м. Кропивницького на строкову військову службу у жовтні-

грудні 2018 року 

11.09.2018 

р.№ 436 

   

3. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 437 

   

4. Про передачу книги “Таємниці Байгорода” № 438 

   

5. Про безкоштовну передачу легкового автомобіля марки 

RENAULT  

№ 439 

   

6. Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий 

благоустрій багатоквартирних будинків та будинків 

приватного сектора у м. Кропивницькому 

№ 440 

   

7. Про нагородження з нагоди Дня міста № 441 

   

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 67 

“Про затвердження складу комісії з питань почесних звань та 

нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської ради в 

новій редакції” 

№ 442 

   

9. Про надання дозволів № 443 

   

10. Про визначення місця проживання дитини № 444 

   

11. Про встановлення опіки над майном дітей  № 445 

   

12. Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а площею 64,1 кв.м  

№ 446 

   

13. Про надання пільги з орендної плати за користування 

приміщенням по вул. Дворцовій, 22-а площею 43,2 кв.м 

№ 447 
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14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Порядку повернення 

орендованих цілісних майнових комплексів комунальних 

підприємств територіальної громади міста Кропивницького 

після припинення або розірвання договору оренди” 

№ 448 

   

15. Про взяття громадянки Клочкової О.В. на квартирний облік № 449 

   

16. Про зняття громадян з квартирного обліку № 450 

   

17. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  № 451 

   

18. Про внесення змін до квартирної справи Джураєва С.М. № 452 

   

19. Про розподіл квартири № 453  

   

20. Про надання квартири № 454 

   

21. Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Гоголя, 84/61 у                          

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

№ 455 

   

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                             

ТОВ “СП РОЗУМНИЙ ДІМ” 

№ 456  

   

23. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                           

ТОВ “АПС-ТРЕЙД” 

№ 457 

   

24. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 13 березня 2018 року № 2103 

№ 458 

   

25. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами фізичній особі-підприємцю ТОРОП Я.М. 

№ 459  

   

26. Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво 

теплової енергії 

№ 460 

   

27. Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання  

№ 461 

   

28. Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання та послугу з централізованого опалення для 

населення 

№ 462 

 

 



 

 

 

 


