
У К Р А Ї Н А 
 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 19 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 09 жовтня 2018 року 

 

Голова засідання: Мосін О.В.    - заступник міського голови з питань 

           діяльності виконавчих органів ради 

 Секретар:  Брюм О.М.    - начальник загального відділу 

      

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

  

 

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

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

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

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 

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 

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

ради 

 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 
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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” 

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

 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

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

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

Пидорич В.О. -  заступник начальника управління земельних відносин 

   та охорони навколишнього природного середовища 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

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   

Горін І.М. - т.в.о. начальника управління з питань захисту прав дітей 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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 

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

Дьолог Ю.С. - представник ПП “АВКУБІ” 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

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

 

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 
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Мосін О.В. 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 

 

 

 Костенко Лариса Давидівна 

1. Про затвердження мережі закладів освіти міста Кропивницького на 

2018/2019 навчальний рік  

  

 Брюм Олена Миколаївна 

2. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

3. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, 

яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

  

 Шевченко Антон Олександрович 

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

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від                               

23 лютого 2016 року № 68 “Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України “Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” 

  

 Назарець Анна Федорівна 

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

ради міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 386 “Про погодження 

розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного виховання                  

м. Кропивницького” 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

6. Про присвоєння єдиного номера 1 квартирам № 1 та 2 у будинку за адресою: 

вул. Олексія Єгорова, 15/2 у м. Кропивницькому 

  
 Шишко Олександр Миколайович 

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

передачу майна” 
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 Вовк Юлія Миколаївна 

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

9. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Колюка Олег Сергійович 

10. Про дозвіл на списання ксерокса  

11. Про користування приміщенням по вул. Куроп'ятникова, 15 на пільгових 

умовах 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

12. Про взяття громадян на квартирний облік 

13. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                            

м. Кропивницького 

14. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  

  

 Горін Ігор Михайлович 

15. Про надання статусу  

16. Про надання статусу  

17. Про надання статусу  

18. Про надання статусу  

19. Про надання статусу  

20. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

21. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

22. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

23. Про втрату статусу 

24. Про надання дозволів 
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Паливода Андрій Анатолійович  

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

 Назарець Анна Федорівна 

2. Про встановлення пам'ятного знака 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

3. Про початок опалювального сезону 2018/2019 року 
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Мосін О.В. Які будуть доповнення?   

 

 1. Макарук О.О. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про перерозподіл 

видатків по управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького 

на 2018 рік” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались - 

 

 2. Пидорич В.О. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про видачу ордера на 

видалення зелених насаджень” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Костенко Лариса Давидівна 

1. Про затвердження мережі закладів освіти міста Кропивницького на 

2018/2019 навчальний рік  

  

 Брюм Олена Миколаївна 

2. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

3. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, 

яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

  

 Шевченко Антон Олександрович 

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

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від                               

23 лютого 2016 року № 68 “Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України “Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” 

  

 Назарець Анна Федорівна 

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

ради міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 386 “Про погодження 

розмірів плати за навчання дітей у школах естетичного виховання                  

м. Кропивницького” 
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 Кухаренко Віктор Іванович 

6. Про присвоєння єдиного номера 1 квартирам № 1 та 2 у будинку за адресою: 

вул. Олексія Єгорова, 15/2 у м. Кропивницькому 

  
 Шишко Олександр Миколайович 

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

передачу майна” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

9. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Колюка Олег Сергійович 

10. Про дозвіл на списання ксерокса  

11. Про користування приміщенням по вул. Куроп'ятникова, 15 на пільгових 

умовах 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

12. Про взяття громадян на квартирний облік 

13. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                            

м. Кропивницького 

14. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку  

  

 Горін Ігор Михайлович 

15. Про надання статусу  

16. Про надання статусу  

17. Про надання статусу  

18. Про надання статусу  

19. Про надання статусу  

20. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

21. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

22. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

23. Про втрату статусу 

24. Про надання дозволів 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

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

  

 Назарець Анна Федорівна 

26. Про встановлення пам'ятного знака 
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 Кухаренко Віктор Іванович 

27. Про початок опалювального сезону 2018/2019 року 

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

28. Про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького на 2018 рік 

  

 Пидорич Володимир Олександрович  

29. Про видачу ордера на видалення зелених насаджень 

  

 Різне 

 

Мосін О.В. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому з 

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому з доповненнями “за” - 11 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

04.10.2018 р. 

№ 487 

Про негайне відібрання дитини 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження мережі закладів освіти міста 

Кропивницького на 2018/2019 навчальний рік 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 488 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 489 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою           

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво 

теплової енергії 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 490 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 “Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України 

“Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 491 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                  

14 серпня 2018 року № 386 “Про погодження розмірів плати 

за навчання дітей у школах естетичного виховання                  

м. Кропивницького” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 492 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення пам'ятного знака 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 493 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 1 квартирам № 1 та 2 у 

будинку за адресою: вул. Олексія Єгорова, 15/2 у                  

м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 494 (додається) 

 

Зайшов Сосонський О.М. 

 

СЛУХАЛИ:  Про початок опалювального сезону 2018/2019 року 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Паливода А.А., Дзюба Н.Є. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 495 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

Доповідав: Шишко О.Г. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 496 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 497 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 498 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання ксерокса  

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 499 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про користування приміщенням по вул. Куроп'ятникова, 15 

на пільгових умовах 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 500 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 501 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 502 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення в будинку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 503 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 504 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 505 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 506 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 507 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 508 (додається) 
 

Вийшов Кришко О.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 509 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 510 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до 

комунального закладу “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 511 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 512 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 513 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 514 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про видачу ордера на видалення зелених насаджень 

Доповідав: Пидорич В.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 515 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Мосін  О.В. - пропоную повторно розглянути п.3. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - чи є кошти на різницю в тарифі? 

Бочкова Л.Т. - немає. 

Глущак Ю.Ю. - там немає нормальної води навіть в 

колодязях. 

Мосін О.В. - можливо, розглянути дане питання на нараді. 

Фросіняк Р.В. - у криницях міста взагалі немає нормальної 

води. Шахта транспортує воду з Северинки. Всі мешканці 

повинні платити однаково.  

Мосін О.В. - можливо, повернутись до питання п.3? 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішено: Проект рішення повторно не розглядати. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради      О. Мосін 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 19 

 засідання виконкому 09 жовтня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про негайне відібрання дитини 04.10.2018 р. 

№ 487 

   

2. Про затвердження мережі закладів освіти міста 

Кропивницького на 2018/2019 навчальний рік 

09.10.2018 р. 

№ 488 

   

3. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

№ 489 

   

4. Про встановлення ПП “АВКУБІ” тарифу на виробництво 

теплової енергії 

№ 490 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 “Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України “Про 

адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” 

№ 491 

   

6. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                     

14 серпня 2018 року № 386 “Про погодження розмірів плати за 

навчання дітей у школах естетичного виховання                       

м. Кропивницького” 

№ 492 

   

7. Про встановлення пам'ятного знака № 493 

   

8. Про присвоєння єдиного номера 1 квартирам № 1 та 2 у 

будинку за адресою: вул. Олексія Єгорова, 15/2 у                     

м. Кропивницькому 

№ 494 

   

9. Про початок опалювального сезону 2018/2019 року № 495 

   

10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

№ 496 

   

11. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                          

м. Кропивницького 

№ 497 
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12. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 498 

   

13. Про дозвіл на списання ксерокса № 499 

   

14. Про користування приміщенням по вул. Куроп'ятникова, 15 на 

пільгових умовах 

№ 500 

   

15. Про взяття громадян на квартирний облік № 501 

   

16. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 502 

   

17. Про надання ордера на жиле приміщення в будинку № 503 

   

18. Про надання статусу  № 504 

   

19. Про надання статусу  № 505 

   

20. Про надання статусу  № 506 

   

21. Про надання статусу № 507 

   

22. Про надання статусу  № 508 

   

23. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 509 

   

24. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  № 510 

   

25. Про тимчасове влаштування малолітньої дитини до 

комунального закладу “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

№ 511 

   

26. Про втрату статусу № 512 

   

27. Про надання дозволів № 513 

   

28. Про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік 

№ 514 

   

29. Про видачу ордера на видалення зелених насаджень № 515  

 


