
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 20 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 23 жовтня 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” 

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

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Дануца О.А. - голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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 

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 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

Грабенко О.В. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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 

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

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

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

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 

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 

 

 Кухаренко Віктор Іванович 

1. Про затвердження акта приймання-передачі легкового автомобіля марки 

RENAULT 

  

 Колюка Олег Сергійович 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу нежитлового приміщення 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

3. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, 

яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

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

Кропивницького від 13 березня 2018 року № 123 “Про організацію 

громадських робіт протягом 2018 року” 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

5. Про влаштування неповнолітньої та малолітніх дітей до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

  

 Горін Ігор Михайлович 

6. Про надання статусу 

7. Про встановлення опіки над майном дітей  

8. Про встановлення опіки над майном дітей  

9. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

10. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  

11. Про надання дозволів  

12. Про надання дозволів  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

13. Про взяття громадян на квартирний облік 

14. Про зняття громадян з квартирного обліку 

15. Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 406 “Про затвердження 

рішення про надання квартир” 

16. Про переведення квартирної справи  

17. Про розділення квартирної справи  

18. Про виключення квартир із числа службових  

  

 Різне 
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Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Костенко Л.Д. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про погодження проекту 

рішення Міської ради міста Кропивницького “Про створення комунальних 

установ “Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської ради міста 

Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 2” Міської ради міста 

Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 3” Міської ради міста 

Кропивницького” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Кухаренко Віктор Іванович 

1. Про затвердження акта приймання-передачі легкового автомобіля марки 

RENAULT 

  

 Колюка Олег Сергійович 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу нежитлового приміщення 

  

 Паливода Андрій Анатолійович  

3. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, 

яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” 

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

Кропивницького від 13 березня 2018 року № 123 “Про організацію 

громадських робіт протягом 2018 року” 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

5. Про влаштування неповнолітньої та малолітніх дітей до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

  

 Горін Ігор Михайлович 

6. Про надання статусу 

7. Про встановлення опіки над майном дітей  

8. Про встановлення опіки над майном дітей  

9. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

10. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  

11. Про надання дозволів  

12. Про надання дозволів  
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 Пількін Валерій Анатолійович 

13. Про взяття громадян на квартирний облік 

14. Про зняття громадян з квартирного обліку 

15. Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 406 “Про затвердження 

рішення про надання квартир” 

16. Про переведення квартирної справи  

17. Про розділення квартирної справи  

18. Про виключення квартир із числа службових  

  

 Костенко Лариса Давидівна 

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

створення комунальних установ “Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської 

ради міста Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 2” Міської 

ради міста Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 3” Міської 

ради міста Кропивницького” 

  

 Різне 

 

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 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

22.10.2018 р. 

№ 516 

Про визначення замовника реалізації проекту “Спортивний 

майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у 

комунальному закладі “Навчально-виховне об'єднання 

“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький центр “Лідер” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області, розташованому по провулку 

Фортечному, 7 - реконструкція (з виготовленням проектної 

документації)”  

 

Зайшла Бегун А.П. 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі легкового 

автомобіля марки RENAULT 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 517 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на безоплатну передачу нежитлового 

приміщення 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 518 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою           

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 519 (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” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 520 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування неповнолітньої та малолітніх дітей до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 521 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 522 (додається) 

 

Зайшов Левченко О.М. 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 523 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 524 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 525 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 526 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 527 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 528 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 529 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 530 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року 

№ 406 “Про затвердження рішення про надання квартир” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 531 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення квартирної справи 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 532 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розділення квартирної справи  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 533 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартир із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 534 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення комунальних установ 

“Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської ради міста 

Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 2” 

Міської ради міста Кропивницького, “Інклюзивно-

ресурсний центр № 3” Міської ради міста Кропивницького” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 535 (додається) 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 20 

 засідання виконкому 23 жовтня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про визначення замовника реалізації проекту “Спортивний 

майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у 

комунальному закладі “Навчально-виховне об'єднання 

“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - 

дитячий юнацький центр “Лідер” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області, розташованому по провулку 

Фортечному, 7 - реконструкція (з виготовленням проектної 

документації)”  

22.10.2018 р. 

№ 516 

   

2. Про затвердження акта приймання-передачі легкового 

автомобіля марки RENAULT 

23.10.2018 р. 

№ 517 

   

3. Про надання дозволу на безоплатну передачу нежитлового 

приміщення 

№ 518 

   

4. Про встановлення тарифу на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою               

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 

№ 519 

   

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” 

№ 520 

   

6. Про влаштування неповнолітньої та малолітніх дітей до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” 

№ 521 

   

7. Про надання статусу № 522 

   

8. Про встановлення опіки над майном дітей  № 523 

   

9. Про встановлення опіки над майном дітей  № 524 

   

10. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання № 525 

   

11. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми  № 526 

   

12. Про надання дозволів № 527 

   

13. Про надання дозволів № 528 
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14. Про взяття громадян на квартирний облік № 529 

   

15. Про зняття громадян з квартирного обліку  № 530 

   

16. Про внесення доповнення до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року 

№ 406 “Про затвердження рішення про надання квартир” 

№ 531 

   

17. Про переведення квартирної справи № 532 

   

18. Про розділення квартирної справи № 533 

   

19. Про виключення квартир із числа службових  № 534 

   

20. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про створення комунальних установ 

“Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської ради міста 

Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр № 2” Міської 

ради міста Кропивницького, “Інклюзивно-ресурсний центр   

№ 3” Міської ради міста Кропивницького” 

№ 535 

   

 
 

 

 


