
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 13 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 09 липня 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” 

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 

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

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 

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 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Громко С.П. - заступник начальника 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 

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  

Яндович Ю.В. - заступник начальника Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Мартинова І.В. - т.в.о. начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Ломова Т.В. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  інвестиційної діяльності та підприємництва Міської 

  ради міста Кропивницького 

Паламарчук І.О. - головний спеціаліст відділу ведення обліку житла 

Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

Татарко Д.А. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  представництва інтересів в судах юридичного 

  управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

  масової інформації  

Лузан Л.М. - голова Громадської ради міста Кропивницького  

Запорожан С.В. - головний редактор ТОВ “Вечірня газета” 

 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 10 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  10 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Коваленко Сергій Миколайович 

1. Про організацію робіт щодо створення пунктів видачі засобів індивідуального 

захисту органів дихання, радіаційного та хімічного захисту непрацюючому 

населенню міста Кропивницького 

  

 Колюка Олег Сергійович 

2. Про дозвіл на списання автомобіля 

  

 Ломова Тетяна Валентинівна  

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

Кропивницького від 28 листопада 2018 року № 570 “Про затвердження плану 

діяльності Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” 

  

 Брюм Олена Миколаївна 

4. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради  

  

 Яндович Юлія Володимирівна  

5. Про затвердження актів прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького житлового фонду                    

ДП ДАК “Хліб України” Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1” 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

6. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ТОВ “КВАДРАТ-ПЛЮС” 

  

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

7. Про затвердження нового складу міської комісії сприяння дотриманню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

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

затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих органів” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

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

ради міста Кропивницького від 28 березня 2019 року № 165 “Про надання 

грошової допомоги у зв'язку з 33-ми роковинами Чорнобильської трагедії” 

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями  
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 Паламарчук Ірина Олександрівна 

11. Про взяття громадянина С*В*В* на квартирний облік  

12. Про зняття громадян з квартирного обліку 

13. Про внесення змін до квартирної справи К*Р*С* 

14. Про надання квартир 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

15. Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного 

вихователя 

16. Про надання статусу 

17. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

18. Про встановлення опіки над майном дітей  

19. Про відрахування Г*С*С* з прийомної сім'ї К*Д*Є* 

20. Про припинення функціонування прийомної сім'ї Т* (Б*) Т*Ф* 

21. Про надання дозволів  

22. Про надання дозволів  
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання фінансової підтримки міським громадським об'єднанням 

соціальної спрямованості  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

2. Про зарахування малолітніх дітей до дитячого будинку сімейного типу 

Діордіц 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

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

Кропивницького від 23 квітня 2018 року № 216 “Про влаштування 

малолітньої та неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про внесення змін до 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від         

12 червня 2019 року № 350 “Про погодження заяви комунального закладу 

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

 

Результати 

голосування: 

"за" -  10 "проти" - "утримались - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Коваленко Сергій Миколайович 

1. Про організацію робіт щодо створення пунктів видачі засобів індивідуального 

захисту органів дихання, радіаційного та хімічного захисту непрацюючому 

населенню міста Кропивницького 

  

 Колюка Олег Сергійович 

2. Про дозвіл на списання автомобіля 

  

 Ломова Тетяна Валентинівна  

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

Кропивницького від 28 листопада 2018 року № 570 “Про затвердження плану 

діяльності Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік” 

  

 Брюм Олена Миколаївна 

4. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради  

  

 Яндович Юлія Володимирівна  

5. Про затвердження актів прийняття-передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького житлового фонду                    

ДП ДАК “Хліб України” Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1” 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

6. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ТОВ “КВАДРАТ-ПЛЮС” 

  

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

7. Про затвердження нового складу міської комісії сприяння дотриманню 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

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

затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих органів” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

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

ради міста Кропивницького від 28 березня 2019 року № 165 “Про надання 

грошової допомоги у зв'язку з 33-ми роковинами Чорнобильської трагедії” 

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями  
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 Паламарчук Ірина Олександрівна 

11. Про взяття громадянина С*В*В* на квартирний облік  

12. Про зняття громадян з квартирного обліку 

13. Про внесення змін до квартирної справи К*Р*С* 

14. Про надання квартир 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

15. Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патронатного 

вихователя 

16. Про надання статусу 

17. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

18. Про встановлення опіки над майном дітей  

19. Про відрахування Г*С*С* з прийомної сім'ї К*Д*Є* 

20. Про припинення функціонування прийомної сім'ї Т* (Б*) Т*Ф* 

21. Про надання дозволів  

22. Про надання дозволів  

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

23. Про надання фінансової підтримки міським громадським об'єднанням 

соціальної спрямованості  
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

24. Про зарахування малолітніх дітей до дитячого будинку сімейного типу 

Діордіц 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

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

Кропивницького від 23 квітня 2018 року № 216 “Про влаштування 

малолітньої та неповнолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

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

Кропивницького від 12 червня 2019 року № 350 “Про погодження заяви 

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

Кропивницького” 

 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 10 
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СЛУХАЛИ:  Про організацію робіт щодо створення пунктів видачі 

засобів індивідуального захисту органів дихання, 

радіаційного та хімічного захисту непрацюючому 

населенню міста Кропивницького 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 386 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобіля 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 387 (додається) 

 

Зайшла Онул Л.А. 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від                                 

28 листопада 2018 року № 570 “Про затвердження плану 

діяльності Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2019 рік” 

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 

 

“проти” - “утримались” - 1   

Вирішили: Прийняти рішення № 388 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради  

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 389 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження актів прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” Кіровоградський 

комбінат хлібопродуктів № 1” 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 390 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ТОВ “КВАДРАТ-ПЛЮС” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 391 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу міської комісії сприяння 

дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 392 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності Міської 

ради міста Кропивницького та її виконавчих органів” 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 393 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                   

28 березня 2019 року № 165 “Про надання грошової 

допомоги у зв'язку з 33-ми роковинами Чорнобильської 

трагедії” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 394 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 395 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання фінансової підтримки міським громадським 

об'єднанням соціальної спрямованості  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 396 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадянина С*В*В* на квартирний облік  

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 397 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 398 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи К*Р*С* 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 399 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартир 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 400 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї 

патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 401 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 402 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 403 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дітей  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 404 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відрахування Г*С*С* з прийомної сім'ї К* Д*Є* 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 405 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення функціонування прийомної сім'ї           

Т*(Б*) Т*Ф* 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 406 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 407 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 408 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зарахування малолітніх дітей до дитячого будинку 

сімейного типу Діордіц 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 409 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2019 року 

№ 350 “Про погодження заяви комунального закладу 

”Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 410 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 23 квітня 2018 року 

№ 216 “Про влаштування малолітньої та неповнолітньої 

дитини до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш 

дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 

 

“проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 411 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 13 

 засідання виконкому 09 липня 2019 року 

 

 

1. Про організацію робіт щодо створення пунктів видачі засобів 

індивідуального захисту органів дихання, радіаційного та 

хімічного захисту непрацюючому населенню міста 

Кропивницького 

09.07.2019 р. 

№ 386 

   

2. Про дозвіл на списання автомобіля № 387 

   

3. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 28 листопада 2018 року № 570 

“Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік” 

№ 388 

   

4. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради  

№ 389 

   

5. Про затвердження актів прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” Кіровоградський 

комбінат хлібопродуктів № 1” 

№ 390 

   

6. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ТОВ “КВАДРАТ-ПЛЮС” 

№ 391  

   

7. Про затвердження нового складу міської комісії сприяння 

дотриманню законодавства про свободу совісті та релігійні 

організації 

№ 392 

   

8. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності Міської ради 

міста Кропивницького та її виконавчих органів” 

№ 393 

   

9. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                     

28 березня 2019 року № 165 “Про надання грошової допомоги 

у зв'язку з 33-ми роковинами Чорнобильської трагедії” 

№ 394 

   

10. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями  

№ 395 
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11. Про надання фінансової підтримки міським громадським 

об'єднанням соціальної спрямованості  

№ 396 

   

12. Про взяття громадянина С*В*В* на квартирний облік  № 397 

   

13. Про зняття громадян з квартирного обліку № 398 

   

14. Про внесення змін до квартирної справи К*Р*С* № 399 

   

15. Про надання квартир № 400 

   

16. Про продовження терміну перебування дитини в сім'ї 

патронатного вихователя 

№ 401 

   

17. Про надання статусу № 402 

   

18. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми № 403 

   

19. Про встановлення опіки над майном дітей № 404 

   

20. Про відрахування Г*С*С* з прийомної сім'ї К*Д*Є* № 405 

   

21. Про припинення функціонування прийомної сім'ї Т*(Б*) Т*Ф* № 406 

   

22. Про надання дозволів № 407 

   

23. Про надання дозволів № 408 

   

24. Про зарахування малолітніх дітей до дитячого будинку 

сімейного типу Діордіц 

№ 409 

   

25. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 12 червня 2019 року № 350 

“Про погодження заяви комунального закладу ”Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

№ 410 

   

26. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 23 квітня 2018 року № 216 

“Про влаштування малолітньої та неповнолітньої дитини до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

№ 411 

 
 

 

 


