
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 6 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                     від 28 березня 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” 

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. 

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. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

 

 

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. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

  органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Житник В.П. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

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

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Морква М.О. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій 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 

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  

Чельнік О.С. - директор КП “Теплоенергетик” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 16 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Житник Віктор Петрович  

1. Про затвердження переліку маршрутів регулярних спеціальних рейсів до 

садово-городніх товариств на 2019 рік  

  

 Назарець Анна Федорівна 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” у новій редакції” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

3. Про надання грошової допомоги у зв'язку з 33-ми роковинами Чорнобильської 

трагедії 

  

 Колюка Олег Сергійович 

4. Про встановлення пільги з орендної плати  

5. Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на пільгових умовах 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

6. Про взяття громадян на квартирний облік  

7. Про зняття громадян з обліку та виключення із списку осіб, які користуються 

правом першочергового одержання жилих приміщень 

8. Про надання ордерів на жилі приміщення 

9. Про розподіл квартири 

10. Про надання квартири 

11. Про виключення квартири із числа службових  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

12. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав дітей про 

підтвердження місця проживання дитини А*Я*В*, 11.09.2015 року 

народження, для його тимчасового виїзду за межі України 

13. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав дітей про 

підтвердження місця проживання дітей Ч*С*О*, 28.10.2009 року народження, 

та Ч*Є*О*, 22.11.2003 року народження, для їх тимчасового виїзду за межі 

України 

14. Про надання дозволів 

15. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  

16. Про встановлення опіки над майном дитини 

17. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

18. Про надання статусу  

19. Про надання статусу  
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 Савченко Тетяна Миколаївна 

20. Про проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою території 

міста Кропивницького  

21. Про закінчення опалювального сезону 2018/2019 року 

22. Про присвоєння номера * частині квартири № * у будинку по              

вул.Гоголя, 95/46 у м.Кропивницькому 

23. Про присвоєння єдиного номера * квартирі номер * та 77/100 часткам 

квартири номер * у будинку за адресою: пров.Павла Бута, 3 в 

м.Кропивницькому 

24. Про створення комісії з питань безоплатного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького житлового 

фонду ДП ДАК “Хліб України” “Кіровоградський комбінат хлібопродуктів   

№ 1” 

  

 Мездрін Вадим Миколайович  

25. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній              

особі-підприємцю КУЙБІДІ Н.В. 

26. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

25 липня 2005 року № 254 

27. Про переведення жилої квартири № * по вул.Євгена Тельнова, 9, корп.1 у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих  

28. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

  

 Морква Маріанна Олександрівна 

29. Про встановлення КП “Теплоенергетик” скоригованих тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з 

централізованого опалення 

30. Про розмір кошторисної заробітної плати, який у 2019 році враховується при 

визначенні вартості будівництва  

  

 Різне 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  
 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович  

1. Про забезпечення функціонування системи військового обліку на території 

м.Кропивницького 
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 16 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

18.03.2019 р. 

№ 162 

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 12 березня 2019 року № 161 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку маршрутів регулярних 

спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на        

2019 рік  

Доповідав: Житник В.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 163 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” у новій редакції” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 164 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги у зв'язку з 33-ми 

роковинами Чорнобильської трагедії 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 165 з доповненням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення пільги з орендної плати  

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 166 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на 

пільгових умовах 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 167 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 168 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку та виключення із списку осіб, 

які користуються правом першочергового одержання жилих 

приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 169 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордерів на жилі приміщення 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 170 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 171 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартири 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 172 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 173 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

А*Я*В*, 11.09.2015 року народження, для його тимчасового 

виїзду за межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 174 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дітей 

Ч*С*О*, 28.10.2009 року народження, та Ч*Є*О*, 

22.11.2003 року народження, для їх тимчасового виїзду за 

межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 175 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 176 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 177 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 178 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 179 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 180 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 181 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про проведення місячника з озеленення, прибирання та 

благоустрою території міста Кропивницького  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 182 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про закінчення опалювального сезону 2018/2019 року 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - чи врегульоване питання з “ЦНТІ “УНГА”? 

Мосіну О.В. - долучити Вергуна О.С., прийняти відповідне 

рішення про закінчення опалювального сезону до настання 

плюсових температур. 

Дануца О.А. - чого закінчується опалення у школах              

29 березня? 

Савченко Т.М. - розпочинаються канікули. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 183 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера * частині квартири № * у будинку 

по вул.Гоголя, 95/46 у м.Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 184 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера * квартирі номер * та 

77/100 часткам квартири номер * у будинку за адресою: 

пров.Павла Бута, 3 в м.Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 185 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з питань безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади 

м.Кропивницького житлового фонду ДП ДАК “Хліб 

України” “Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 186 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КУЙБІДІ Н.В. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - плата в місяць 8,29 гривень? 

Мездрін В.М. - є коефіцієнти. 

Райкович А.П. - Паливоді А.А. - необхідно на комісії 

прорахувати плату за оренду рекламної площини. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 187 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 25 липня 2005 року № 254 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 188 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № * по                

вул.Євгена Тельнова, 9, корп.1 у м.Кропивницькому до 

категорії нежилих  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 189 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - конфлікт інтересів. Брати участь у 

голосуванні не буду. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 190 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “Теплоенергетик” скоригованих 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання та послугу з централізованого 

опалення 

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - інформація надана відповідно до заяв 

підприємства. Зараз ми повертаємо комплекс котелень. 

Відтермінувати розгляд даного питання на серпень           

2019 року. Інформацію взяти до уваги. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Рішення відтермінувати 

 

СЛУХАЛИ:  Про розмір кошторисної заробітної плати, який у 2019 році 

враховується при визначенні вартості будівництва  

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 191 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про забезпечення функціонування системи військового 

обліку на території м.Кропивницького 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - можливо, прийняти дане рішення шляхом 

опитування? 

Лєвашов В.В. - ні. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 192 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 6 

 засідання виконкому 28 березня 2019 року 

 

1. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 12 березня 2019 року № 161 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

18.03.2019 р. 

№ 162 

   

2. Про затвердження переліку маршрутів регулярних 

спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на 2019 рік  

28.03.2019 р. 

№ 163 
   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” у новій редакції” 

№ 164 

   

4. Про надання грошової допомоги у зв'язку з 33-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії 

№ 165 

   

5. Про встановлення пільги з орендної плати  № 166 
   

6. Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на 

пільгових умовах 

№ 167 

   

7. Про взяття громадян на квартирний облік № 168 
   

8. Про зняття громадян з обліку та виключення із списку осіб, 

які користуються правом першочергового одержання жилих 

приміщень 

№ 169 

   

9. Про надання ордерів на жилі приміщення № 170 
   

10. Про розподіл квартири № 171 
   

11. Про надання квартири № 172  
   

12. Про виключення квартири із числа службових № 173 
   

13. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини А*Я*В*, 

11.09.2015 року народження, для його тимчасового виїзду за 

межі України 

№ 174 

   

14. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дітей Ч*С*О*, 

28.10.2009 року народження, та Ч*Є*О*, 22.11.2003 року 

народження, для їх тимчасового виїзду за межі України 

№ 175 

   

15. Про надання дозволів № 176 
   

16. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 177 
   

17. Про встановлення опіки над майном дитини № 178 
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18. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

№ 179 

   

19. Про надання статусу  № 180 
   

20. Про надання статусу  № 181 
   

21. Про проведення місячника з озеленення, прибирання та 

благоустрою території міста Кропивницького  

№ 182 

   

22. Про закінчення опалювального сезону 2018/2019 року № 183 
   

23. Про присвоєння номера * частині квартири № * у будинку по 

вул.Гоголя, 95/46 у м.Кропивницькому 

№ 184 

   

24. Про присвоєння єдиного номера * квартирі номер * та 77/100 

часткам квартири номер * у будинку за адресою: пров.Павла 

Бута, 3 в м.Кропивницькому 

№ 185 

   

25. Про створення комісії з питань безоплатного прийняття-

передачі до комунальної власності територіальної громади 

м.Кропивницького житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” 

“Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1” 

№ 186 

   

26. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю КУЙБІДІ Н.В. 

№ 187 

   

27. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 25 липня 2005 року № 254 

№ 188 

   

28. Про переведення жилої квартири № * по                    

вул.Євгена Тельнова, 9, корп.1 у м.Кропивницькому до 

категорії нежилих  

№ 189 

   

29. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

№ 190 

   

30. Про розмір кошторисної заробітної плати, який у 2019 році 

враховується при визначенні вартості будівництва  

№ 191 

   

31. Про забезпечення функціонування системи військового обліку 

на території м.Кропивницького 

№ 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


