
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 12 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 25 червня 2019 року 
 

Голова засідання:  Райкович А.П. - міський голова 

Секретар:         Колесник І.В. - заступник начальника відділу - 

         завідувач сектора контролю 

         загального відділу  

      

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

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

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

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 

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: 

 

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

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

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

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

Паливода А.А. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

 

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 

Горбовський С.В. - начальник управління торгівлі та побутового 

  обслуговування населення департаменту з питань 

  економічного розвитку, торгівлі та інвестицій  

Горбенко О.А. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

  та цивільного захисту населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

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

  комунального господарства 

Кудрик Л.М. - заступник начальника управління охорони здоров'я  

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

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

  торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

  Кропивницького 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Горін І.М. - головний спеціаліст 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 засобами масової 

  інформації  

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Представники Державного регіонального 

проектно-вишукувального інституту 

“Дніпродіпроводгосп” 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 13 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались" - 

 
П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

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

ради міста Кропивницького від 24 липня 2018 року № 354 “Про затвердження 

Положення про Громадську раду при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького та її складу” 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

2. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького квартири № * по 

вул.Пацаєва,12, корп.1 

  

 Колюка Олег Сергійович 

3. Про встановлення пільги з орендної плати  

  

 Коваленко Сергій Миколайович 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                              

31 січня 2019 року № 2275 “Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” 

  

 Морква Маріанна Олександрівна 

5. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг 

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

11 травня 2017 року № 229 “Про погодження місць під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на території 

міста Кропивницького” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

7. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї померлого 

учасника антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових 

питань  

 



4 

 

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї померлого 

учасника антитерористичної операції для встановлення пам'ятника 

9. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького  

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про взяття громадян на квартирний облік   

12. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

13. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку  

14. Про віднесення квартир до числа службових 

  

 Горін Ігор Михайлович 

15. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

16. Про встановлення опіки над майном дитини 

17. Про призначення уповноваженої особи  

18. Про відрахування К*Р*В* з числа батьків-вихователів дитячого будинку 

сімейного типу К*  

19. Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною та втрату статусу  

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

підтвердження місця проживання дитини Б*О*М*, *** року народження, для 

її тимчасового виїзду за межі України 

21. Про надання дозволів 

22. Про надання статусу  

23. Про надання статусу  

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького 

“Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору” 

  

 Горін Ігор Михайлович 

2. Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась забрати з 

пологового будинку 

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

підтвердження місця проживання дитини М*М*В*, *** року народження, 

для її тимчасового виїзду за межі України 
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4. Про проведення капітального ремонту, передачу бюджетних призначень та 

проектно-кошторисної документації, визначення замовника по 

капітальному ремонту об'єкта  

  

 Кудрик Лариса Мирославівна 

5. Про внесення редакційних уточнень назв об'єктів (заходів), фінансування 

яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

  

 Якунін Сергій Володимирович 

6. Про передплату періодичних видань на друге півріччя 2019 року 

 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 13 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                 

24 липня 2018 року № 354 “Про затвердження Положення 

про Громадську раду при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького та її складу” 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 357 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

квартири № * по вул.Пацаєва,12, корп.1 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 358 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення пільги з орендної плати 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 359 (додається) 
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Вийшов Дануца О.А. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 

“Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 360 (додається) 
 

Зайшов Дануца О.А. 

 

СЛУХАЛИ:  Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових 

рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів і 

житлово-комунальних послуг 

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - проект треба підтримувати. Але є проблема 

щодо КП “Кіровоградтепло”. Коли ми розробимо ефективну 

схему теплозабезпечення, теплопостачання, забезпечення 

міста теплом? 

Морква М.О. - певна сума закладена у Програмі ГУЖКГ. 

Райкович А.П. - питання важливе. Знаходиться в роботі. У 

нас є декілька варіантів щодо вирішення даного питання. 

Для ОСББ - це один шлях вирішення, для комунальних 

підприємств - інший. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 361 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про 

погодження місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького” 

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - скільки квадратних метрів? 

Морква М.О. - 60 кв.м. 

Райкович А.П. - попереджаю про умови розміщення літніх 

майданчиків. Це конструктив з дерева. Повинно бути 

погодження з архітектурою. 

Дануца О.А. - там широкий тротуар. 

Морква М.О. - погодження з архітектурою є. 

Райкович А.П. - критерії повинні бути витримані. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 2  

Вирішили: Прийняти рішення № 362 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

померлого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 363 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

померлого учасника антитерористичної операції для 

встановлення пам'ятника 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 364 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями 

м.Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 365 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала:  Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 366 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами осіб з 

інвалідністю 1 і 2 груп по зору” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 367 (додається) 

 

СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 368 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 369 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 370 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартир до числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 371 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 372 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 373 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 374 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відрахування К*Р*В* з числа батьків-вихователів 

дитячого будинку сімейного типу К*  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 375 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною 

та втрату статусу 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 376 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Б*О*М*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 377 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 378 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 379 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 380 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась 

забрати з пологового будинку 

Доповідав: Горін І.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - батько відмовився? Скільки років матері? 

Горін І.М. - мати не була в шлюбі, 34 роки. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 381 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

М*М*В*, *** року народження, для її тимчасового виїзду 

за межі України  

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 382 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про проведення капітального ремонту, передачу бюджетних 

призначень та проектно-кошторисної документації, 

визначення замовника по капітальному ремонту об'єкта 

Доповідав: Горін І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 383 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення редакційних уточнень назв об'єктів (заходів), 

фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

Доповідала: Кудрик Л.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 384 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передплату періодичних видань на друге півріччя    

2019 року 

Доповідав: Якунін С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 385 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 12 

 засідання виконкому 25 червня 2019 року 

 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                      

24 липня 2018 року № 354 “Про затвердження Положення про 

Громадську раду при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького та її складу” 

25.06.2019 р. 

№ 357 

   

2. Про затвердження акта прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

квартири № * по вул.Пацаєва,12, корп.1 

№ 358 

   

3. Про встановлення пільги з орендної плати № 359 
   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям 

та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” 

№ 360 

   

5. Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів 

споживання паливно-енергетичних ресурсів і житлово-

комунальних послуг 

№ 361 

   

6. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 11 травня 2017 року № 229 “Про погодження 

місць під розміщення відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності на території міста 

Кропивницького” 

№ 362 

   

7. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

померлого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань  

№ 363 

   

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги члену сім'ї 

померлого учасника антитерористичної операції для 

встановлення пам'ятника 

№ 364 

   

9. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького  

№ 365 

   

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 366 

   

11. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами осіб з 

інвалідністю 1 і 2 груп по зору” 

№ 367 
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12. Про взяття громадян на квартирний облік № 368 
   

13. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 369 

   

14. Про надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку № 370 
   

15. Про віднесення квартир до числа службових № 371 
   

16. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 372 
   

17. Про встановлення опіки над майном дитини № 373 
   

18. Про призначення уповноваженої особи № 374 
   

19. Про відрахування К*Р*В* з числа батьків-вихователів 

дитячого будинку сімейного типу К*  

№ 375 

   

20. Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною та 

втрату статусу 

№ 376 

   

21. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини                 

Б* О*М*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

№ 377  

   

22. Про надання дозволів № 378 
   

23. Про надання статусу № 379 
   

24. Про надання статусу  № 380 
   

25. Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась 

забрати з пологового будинку 

№ 381 

   

26. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини М*М*В*, 

*** року народження, для її тимчасового виїзду за межі 

України  

№ 382 

   

27. Про проведення капітального ремонту, передачу бюджетних 

призначень та проектно-кошторисної документації, 

визначення замовника по капітальному ремонту об'єкта 

№ 383 

   

28. Про внесення редакційних уточнень назв об'єктів (заходів), 

фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

№ 384 

   

29. Про передплату періодичних видань на друге півріччя         

2019 року 

№ 385 

 


