
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 22 січня 2019 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” 

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

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. 

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: 

 

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

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

 

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. - т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

Савченко Т.М. - т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Назарець А.Ф. - начальник управління 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 

Федоров В.П. - командир міської дружини 

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 засобами масової 

  інформації  

Таран А.В. - заступник директора ДП “Кіровоградтепло” 

  ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

Досужа А.В. - в.о. начальника ДП “Кіровоградтепло” 

  ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

Костенко Д.О. - ТОВ “Кадіум-Буд” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 15 "проти" - "утримались" - 
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  15 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про нагородження з нагоди 80-річчя утворення Кіровоградської області  
  

 Костенко Лариса Давидівна 

2. Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти та інклюзивно-ресурсними центрами міста на 2019/2020 навчальний 

рік 
  

 Шишко Олександр Миколайович 

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

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

“Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

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

передачу у власність спортивного та дитячих майданчиків” 
  

 Колюка Олег Сергійович 

5. Про дозвіл на списання медичного обладнання 

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

затвердження Програми управління комунальним майном на 2019 рік” 
  

 Паливода Андрій Анатолійович 

7. Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” скоригованих 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та 

послугу з централізованого опалення  

8. Про встановлення ТОВ “КАДІУМ-БУД” тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, постачання, послугу з централізованого опалення та постачання 

гарячої води 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

9. Про передачу на баланс закінчених будівництвом світлофорних об'єктів в 

м.Кропивницькому 

10. Про зняття з балансу приватизованого житла  

11. Про присвоєння єдиного номера * кімнатам номер * та * у гуртожитку за 

адресою: вул.Євгена Тельнова, *, корп.* у м.Кропивницькому 
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 Пількін Валерій Анатолійович 

12. Про взяття громадян на квартирний облік  

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

належить до комунальної власності територіальної громади 

м.Кропивницького 

14. Про зняття Л*С*О* з квартирного обліку та виключення зі списку осіб, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень  

15. Про внесення змін до квартирної справи М*А*Г* 

16. Про надання ордера на жиле приміщення  

17. Про виключення квартири із числа службових    
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

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

звільнення від сплати державного мита” 

19. Про втрату статусу 

20. Про надання статусу  

21. Про повернення малолітньої дитини матері 

22. Про визначення місця проживання дитини 

23. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми 

дітьми 

24. Про надання дозволів 

25. Про надання статусу  

26. Про надання статусу  

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

затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” 
  

 Федоров Валерій Петрович 

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

затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки” 
  

 Назарець Анна Федорівна 

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

внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 

2017-2020 роки” 
  

 Різне 
 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Білокінь Сергій Валентинович 

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

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки”  
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому?  

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому  “за” - 15 

 
СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди 80-річчя утворення 

Кіровоградської області  

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 36 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсними 

центрами міста на 2019/2020 навчальний рік 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 37 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження 

Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

Доповідав: Шишко О.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - скільки камер встановлено у 2018 році? 

Шишко О.М. - 22 камери. 

Дануца О.А. - як система працює? 

Шишко О.М. - в поліції, у нас є точка доступу. Система 

синхронізована, дає вже свої результати. Номери 

встановлені в громадському транспорті. 

Райкович А.П. - система адаптована під єдину систему 

України. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 38 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу у власність спортивного та 

дитячих майданчиків” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 39 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання медичного обладнання 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 40 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2019 рік” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А.  

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 41 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ 

УНГА” скоригованих тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

централізованого опалення  

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Глущак Ю.Ю. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 2 

Вирішили: Прийняти рішення № 42 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТОВ “КАДІУМ-БУД” тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, постачання, послугу з 

централізованого опалення та постачання гарячої води 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 43 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс закінчених будівництвом 

світлофорних об'єктів в м.Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 44 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 45 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера * кімнатам номер * та * у 

гуртожитку за адресою: вул.Євгена Тельнова, *, корп.* у 

м.Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 46 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 47 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадянки на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Кропивницького 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 48 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття Л*С* з квартирного обліку та виключення зі 

списку осіб, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 49 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи М*А*Г* 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 50 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 51 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 52 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення від сплати державного 

мита” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 53 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 54 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 55 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про повернення малолітньої дитини матері 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 56 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 57 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 58 (додається) 

 

Дануца О.А. - вийшов. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 59 з доопрацюванням (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 60 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 61 (додається) 

 

Дануца О.А. - зайшов. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на                 

2019-2021 роки” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 62 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на     

2019-2021 роки” 

Доповідав: Федоров В.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 63 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження 

Програми розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому 

на 2017-2020 роки” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 64 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки”  

Доповідав: Білокінь С.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  2 

Вирішили: Прийняти рішення № 65 (додається) 

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 2 

 засідання виконкому 22 січня 2019 року 

 

1. Про нагородження з нагоди 80-річчя утворення 

Кіровоградської області  

22.01.2019 р. 

№ 36 
   

2. Про закріплення територій обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсними 

центрами міста на 2019/2020 навчальний рік 

№ 37 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження 

Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

№ 38  

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу у власність спортивного та 

дитячих майданчиків” 

№ 39 

   

5. Про дозвіл на списання медичного обладнання № 40 
   

6. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2019 рік” 

№ 41 

   

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

скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з централізованого 

опалення  

№ 42 

   

8. Про встановлення ТОВ “КАДІУМ-БУД” тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, постачання, послугу з 

централізованого опалення та постачання гарячої води 

№ 43 

   

9. Про передачу на баланс закінчених будівництвом 

світлофорних об'єктів в м.Кропивницькому 

№ 44 

   

10. Про зняття з балансу приватизованого житла  № 45 
   

11. Про присвоєння єдиного номера * кімнатам номер * та * у 

гуртожитку за адресою: вул.Євгена Тельнова, *, корп.* у 

м.Кропивницькому 

№ 46 

   

12. Про взяття громадян на квартирний облік  № 47 
   

13. Про взяття громадянки на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Кропивницького 

№ 48 
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14. Про зняття Л*С*О* з квартирного обліку та виключення зі 

списку осіб, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень  

№ 49 

   

15. Про внесення змін до квартирної справи М*А*Г* № 50 
   

16. Про надання ордера на жиле приміщення № 51 
   

17. Про виключення квартири із числа службових № 52 
   

18. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення від сплати державного 

мита” 

№ 53 

   

19. Про втрату статусу № 54 
   

20. Про надання статусу № 55 
   

21. Про повернення малолітньої дитини матері № 56 
   

22. Про визначення місця проживання дитини № 57 
   

23. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітніми дітьми 

№ 58 

   

24. Про надання дозволів № 59 
   

25. Про надання статусу  № 60 
   

26. Про надання статусу  № 61 
   

27. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” 

№ 62 

   

28. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності міської дружини міста Кропивницького на         

2019-2021 роки” 

№ 63 

   

29. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 27 грудня 2016 року № 742 “Про затвердження Програми 

розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на           

2017-2020 роки” 

№ 64 

   

30. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки”  

№ 65 

 


