
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 14 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 23 липня 2019 року 

 

Голова засідання:  Мосін О.В.       - заступник міського голови з питань 

              діяльності виконавчих органів ради 

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” 

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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 

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

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

органів ради 

Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

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

Дзюба Н.Є. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

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

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська 

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Бабаєва О.В. - начальник відділу інформаційно-комп’ютерного  

  забезпечення 

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 

Орлов А.О. - заступник начальника управління соціальної підтримки 

  населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

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

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

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

  архітектури 

Ломова Т.В. - заступник директора департаменту з питань 

  економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

  ради міста Кропивницького 

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

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

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Клокова Л.С. - головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

  масової інформації  

Чельнік С.О. - директор КП “Теплоенергетик” 

Вісяников Ю.І. - керівник КП “Ритуальна служба” 

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

 

 

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 10 "проти" - "утримались" - 

 

Мосін О.В. 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 

 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

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

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату” 

  

 Колюка Олег Сергійович 

2. Про звільнення від орендної плати Державної установи “Центр 

обслуговування підрозділів Національної поліції України” 

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

3. Про розгляд заяви С*А* Б* на постанову адміністративної комісії 

   

 Бабаєва Оксана Вікторівна 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                     

31 січня 2019 року № 2285 “Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки” 

  

 Яндович Юлія Володимирівна  

5. Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2019/2020 року  

6. Про зняття з балансу приватизованого житла 

  

 Орлов Анатолій Олександрович 

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

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

ради міста Кропивницького від 23 квітня 2019 року № 244 “Про надання 

грошової допомоги до 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні” 

  

 Ломова Тетяна Валентинівна   

9. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

10. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

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

затвердження Плану перспективного розвитку міста Кропивницького на      

2019-2021 роки” 
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 Мартинова Ірина Володимирівна 

12. Про переведення нежилого приміщення по вул.Волкова, 10, корп.4 у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 

13. Про переведення жилого будинку по вул.Преображенській, 83 у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих  

14. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

15. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

22 липня 2014 року № 1640  

  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

16. Про взяття громадян на квартирний облік 

17. Про зняття Ш*Л*В* з квартирного обліку 

18. Про надання ордера на жиле приміщення 

19. Про продовження терміну дії ордера 

20. Про надання квартири 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

21. Про призначення уповноваженої особи 

22. Про втрату статусу  

23. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання та на 

реєстрацію місця проживання  

24. Про втрату статусу  

25. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та втрату статусу 

26. Про надання дозволів  

27. Про надання дозволів  

  

 Різне 

 

 

Мосін О.В. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому “за” - 10 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 412 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про звільнення від орендної плати Державної установи 

“Центр обслуговування підрозділів Національної поліції 

України” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 413 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд заяви С*А*Б* на постанову адміністративної 

комісії 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 10 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 414 (додається) 
 

Зайшов Голуб Д.В. 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 

“Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки” 

Доповідала: Бабаєва О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 415 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про заходи щодо підготовки міського господарства до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року  

Доповідала: Яндович Ю.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 416 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з балансу приватизованого житла 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 417 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 418 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                  

23 квітня 2019 року № 244 “Про надання грошової 

допомоги до 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні” 

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 419 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Глущак Ю.Ю. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 420 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Онул Л.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 421 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Плану перспективного 

розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки” 

Доповідала: Ломова Т.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 422 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по вул.Волкова, 10, 

корп.4 у м.Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 423 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення жилого будинку по    

вул.Преображенській, 83 у м.Кропивницькому до категорії 

нежилих  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 424 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 425 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 22 липня 2014 року № 1640  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 426 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 427 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття Ш*Л*В* з квартирного обліку 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 428 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання ордера на жиле приміщення 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 429 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну дії ордера 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 430 (додається) 

 

 



 

8 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартири 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 431 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 432 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 433 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання та на реєстрацію місця проживання  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 434 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 435 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітньою дитиною та втрату 

статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 436 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 437 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 438 (додається) 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради   Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 14 

 засідання виконкому 23 липня 2019 року 

 

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

23.07.2019 р. 

№ 412 

   

2. Про звільнення від орендної плати Державної установи 

“Центр обслуговування підрозділів Національної поліції 

України” 

№ 413 

   

3. Про розгляд заяви С*А*Б* на постанову адміністративної 

комісії 

№ 414 

   

4. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 “Про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки” 

№ 415 

   

5. Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи 

в осінньо-зимовий період 2019/2020 року  

№ 416  

   

6. Про зняття з балансу приватизованого житла № 417 

   

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 418 

   

8. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від                      

23 квітня 2019 року № 244 “Про надання грошової допомоги 

до 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні” 

№ 419 

   

9. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 

послуг 

№ 420 

   

10. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 

послуг  

№ 421 

   

11. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Плану перспективного 

розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки” 

№ 422 
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12. Про переведення нежилого приміщення по вул.Волкова, 10, 

корп.4 у м.Кропивницькому до категорії жилих 

№ 423 

   

13. Про переведення жилого будинку по вул.Преображенській, 83 

у м.Кропивницькому до категорії нежилих  

№ 424 

   

14. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

№ 425 

   

15. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 22 липня 2014 року № 1640  

№ 426 

   

16. Про взяття громадян на квартирний облік № 427 

   

17. Про зняття Ш*Л*В* з квартирного обліку № 428 

   

18. Про надання ордера на жиле приміщення № 429 

   

19. Про продовження терміну дії ордера № 430 

   

20. Про надання квартири № 431 

   

21. Про призначення уповноваженої особи № 432 

   

22. Про втрату статусу № 433 

   

23. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

та на реєстрацію місця проживання  

№ 434 

   

24. Про втрату статусу № 435 

   

25. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та втрату 

статусу 

№ 436 

   

26. Про надання дозволів  № 437 

   

27. Про надання дозволів  № 438 

 

 

 


