
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 18 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                     від 25 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” 

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 

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

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

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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” 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

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 
 

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 

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

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 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Штадченко І.В. - заступник начальника організаційного відділу 

Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

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

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 14 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Колюка Олег Сергійович 

1. Про дозвіл на списання автомобілів  
  

 Назарець Анна Федорівна 

2. Про встановлення меморіальної дошки 

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

реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

4. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня ветерана 

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від            

25 квітня 2017 року № 214 “Про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького” 

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 05 травня 2018 року № 217 “Про надання 

грошової допомоги до 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні” 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

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

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького” 

9. Про присвоєння єдиного номера 10 квартирам № 10 та 11 у будинку за 

адресою: вул. Юрія Коваленка, 1-а у м. Кропивницькому 

10. Про зміну нумерації квартири № 1 у будинку по вул. Енергетиків, 4 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про взяття громадян на квартирний облік  

12. Про виключення квартири із числа службових  

13. Про розподіл квартири 

14. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

15. Про затвердження рішення про надання квартири 

16. Про внесення змін до квартирної справи особи із числа дітей-сиріт          

Албу О.В. 

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

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

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

житла 

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

житла  

20. Про звільнення від повноважень опікуна над малолітньою дитиною 

21. Про встановлення опіки над майном дітей 

22. Про надання дозволів 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

23. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про реєстрацію народження дітей  

  

 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 14 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобілів  

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 463 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення меморіальної дошки 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 464 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про реорганізацію виконавчого органу та 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

29 липня 2014 року № 3263” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - для чого з відділу робити управління? Відділ 

займається тільки розробленням сценаріїв. 

Райкович А.П. - робота ведеться змістовна і планова. Відділ 

відповідає своїм повноваженням. Я сподіваюсь, що думка у 

членів виконкому інша. 

Дануца О.А. - скільки коштів виділено?  

Назарець А.Ф. - 1 млн. 200 тис грн. 

Дануца О.А. - це і є відповідь. 

Голуб Д.В. - на баланс нічого не взято, нові бібліотеки не 

створені.  

Райкович А.П. - врахуйте, як застереження, всі зауваження. 

Люди повинні знати весь перелік підпорядкованих 

організацій. Треба себе популяризувати. 

Дзюба Н.Є. - сьогодні день бібліотекаря. 

Голуб Д.В. - для чого створювати управління? 

Райкович А.П. - нам треба підпорядкувати тематичні 

фестивалі. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 465 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня ветерана 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 466 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 467 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25 квітня 2017 року № 214 “Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 468 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                  

05 травня 2018 року № 217 “Про надання грошової 

допомоги до 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 469 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                   

м. Кропивницького” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 470 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 10 квартирам № 10 та 11 у 

будинку за адресою: вул. Юрія Коваленка, 1-а у                    

м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 471 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зміну нумерації квартири № 1 у будинку по                 

вул. Енергетиків, 4 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 472 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 473 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 474 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 475 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 476 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення про надання квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 477 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи особи із числа 

дітей-сиріт Албу О.В. 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 478 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони 

на відчуження житла  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 479 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони 

на відчуження житла  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Онул Л.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 480 (додається) 

 

Зайшов Левченко О.М. 

 

СЛУХАЛИ:  Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони 

на відчуження житла  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 481 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звільнення від повноважень опікуна над малолітньою 

дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 482 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 483 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 484 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дітей  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 485 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 486 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 18 

 засідання виконкому 25 вересня 2018 року 

 

 

1. Про дозвіл на списання автомобілів 25.09.2018 р. 

№ 463 

   

2. Про встановлення меморіальної дошки № 464 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про реорганізацію виконавчого органу та 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від      

29 липня 2014 року № 3263” 

№ 465 

   

4. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня ветерана № 466 

   

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 467 

   

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25 квітня 2017 року № 214 “Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького” 

№ 468 

   

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                      

05 травня 2018 року № 217 “Про надання грошової допомоги 

до 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні” 

№ 469 

   

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                       

м. Кропивницького” 

№ 470 

   

9. Про присвоєння єдиного номера 10 квартирам № 10 та 11 у 

будинку за адресою: вул. Юрія Коваленка, 1-а у                       

м. Кропивницькому 

№ 471 

   

10. Про зміну нумерації квартири № 1 у будинку по                     

вул. Енергетиків, 4 

№ 472  

   

11. Про взяття громадян на квартирний облік  № 473 
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12. Про виключення квартири із числа службових  № 474 

   

13. Про розподіл квартири № 475 

   

14. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку № 476 

   

15. Про затвердження рішення про надання квартири № 477 

   

16. Про внесення змін до квартирної справи особи із числа дітей-

сиріт Албу О.В. 

№ 478 

   

17. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на 

відчуження житла  

№ 479 

   

18. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на 

відчуження житла  

№ 480 

   

19. Про звернення органу опіки та піклування щодо заборони на 

відчуження житла  

№ 481 

   

20. Про звільнення від повноважень опікуна над малолітньою 

дитиною 

№ 482 

   

21. Про встановлення опіки над майном дітей № 483 

   

22. Про надання дозволів № 484 

   

23. Про реєстрацію народження дітей  № 485 

   

24. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

№ 486 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


