
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 15 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький     від 13 серпня 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” 

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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. 

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

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

виконавчих органів ради 

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” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Онул Л.А. - генеральний директор Корпорації “ХХІ століття” 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління 

Вергун О.С. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

  органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

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 

Копецький Ю.Б. -головний спеціаліст сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

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

  архітектури 

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

  торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

  Кропивницького 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Тимоховська Т.М. - начальник 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  

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

  

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 14 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

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

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету міста 

Кропивницького” 
  

 Копецький Юрій Борисович 

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

передачу майна” 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

3. Про передачу об'єкта благоустрою “Вуличний спортивний майданчик 

“Фітнес-екомістечко на Бєляєва” по вул.Бєляєва, буд.1” 
  

 Колюка Олег Сергійович 

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

внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації 

комунального майна” 
  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

5. Про розгляд скарги Т*О*Е* про скасування постанови адміністративної 

комісії  
  

 Білокінь Сергій Валентинович 

6. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об'єкта  

7. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об'єкта  

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького” (зі змінами)”  
  

 Костенко Лариса Давидівна 

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

перейменування шкіл”  

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

перейменування шкіл”  
  

 Морква Маріанна Олександрівна 

11. Про встановлення режиму роботи об'єкта з надання послуг  

12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від               

14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження нового складу координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва” 
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 Савченко Тетяна Миколаївна 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького приватизованих квартир” 

14. Про присвоєння номера 164 квартирам номери 164 та 165 у будинку за 

адресою: вул. Героїв України, * у м. Кропивницькому  

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

Кропивницького від 29 травня 2019 року № 311 “Про присвоєння номера 246 

жилому приміщенню у будинку по вул. Космонавта Попова, *, корп. * у          

м. Кропивницькому” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

16. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської слави 

17. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС до Дня 

незалежності України 

18. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького 

19. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

20. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями  
  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 11 грудня 2012 року 

№ 2107 “Про затвердження Порядку залучення коштів замовників до пайової 

участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда” 

22. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “РУШ” 

23. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами             

ПрАТ “КИЇВСТАР” 

24. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від 23 серпня 

2016 року № 1942, 1943, 1944, 1945 

25. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів 

26. Про переведення нежилого приміщення по вул.Віктора Чміленка, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

27. Про взяття громадян на квартирний облік 

28. Про зняття Тірошка Д.Ю. з квартирного обліку 

29. Про внесення змін до квартирної справи Шпака М.П. 

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

Кропивницького від 14 травня 2019 року № 290 “Про розподіл квартир” 

31.  Про віднесення квартир до числа службових 

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

Кропивницького від 29 травня 2019 року № 320 “Про надання жилого 

приміщення у гуртожитку” 
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33. Про розподіл квартир 

34. Про надання квартир 

35. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 12 березня 2019 року № 146 “Про 

надання жилого приміщення у гуртожитку” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

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

підтвердження місця проживання дитини Н*Є*О*, *** року народження, для 

її тимчасового виїзду за межі України 

37. Про поповнення прийомної сім'ї Г*О*С* та влаштування до неї на виховання 

та спільне проживання неповнолітньої дитини 

38. Про надання статусу  

39. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

40. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

41. Про встановлення опіки над майном дитини 

42. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та втрату статусу 

43. Про надання статусу  

44. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради”  

45. Про надання статусу  

46. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

47. Про надання статусу 

48. Про надання дозволів 

  

 Різне 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Тимоховська Т.М. 

 1. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про припинення 

опіки над майном” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 

 2. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про надання дозволу 

на зняття з реєстрації місця проживання та на реєстрацію місця проживання” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 
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 3. Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про затвердження 

рішення” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 

 2. Вовк Ю.М. 

 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених міськими 

громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького у 2019 році” 

 

Результати 

голосування: 

"за" -  14 "проти" - "утримались - 

 

 3. Пількін В.А. 

 Змінити послідовність розгляду питань. 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

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

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету міста 

Кропивницького” 
  

 Копецький Юрій Борисович 

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

передачу майна” 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

3. Про передачу об'єкта благоустрою “Вуличний спортивний майданчик 

“Фітнес-екомістечко на Бєляєва” по вул.Бєляєва, буд.1” 
  

 Колюка Олег Сергійович 

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

внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації 

комунального майна” 
  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

5. Про розгляд скарги Т*О*Е* про скасування постанови адміністративної 

комісії  
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 Білокінь Сергій Валентинович 

6. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об'єкта  

7. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об'єкта  

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького” (зі змінами)”  
  

 Костенко Лариса Давидівна 

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

перейменування шкіл”  

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

перейменування шкіл”  
  

 Морква Маріанна Олександрівна 

11. Про встановлення режиму роботи об'єкта з надання послуг  

12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від               

14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження нового складу координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва” 

 

 Савченко Тетяна Миколаївна 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького приватизованих квартир” 

14. Про присвоєння номера 164 квартирам номери 164 та 165 у будинку за 

адресою: вул. Героїв України, * у м. Кропивницькому  

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

Кропивницького від 29 травня 2019 року № 311 “Про присвоєння номера 246 

жилому приміщенню у будинку по вул. Космонавта Попова, *, корп.* у          

м. Кропивницькому” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

16. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської слави 

17. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС до Дня 

незалежності України 

18. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького 

19. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

20. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями  
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 Мартинова Ірина Володимирівна 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 11 грудня 2012 року 

№ 2107 “Про затвердження Порядку залучення коштів замовників до пайової 

участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда” 

22. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “РУШ” 

23. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами             

ПрАТ “КИЇВСТАР” 

24. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами від 23 серпня 

2016 року № 1942, 1943, 1944, 1945 

25. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів 

26. Про переведення нежилого приміщення по вул.Віктора Чміленка, * у 

м.Кропивницькому до категорії жилих 
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

27. Про взяття громадян на квартирний облік 

28. Про зняття Тірошка Д.Ю. з квартирного обліку 

29. Про внесення змін до квартирної справи Шпака М.П. 

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

Кропивницького від 14 травня 2019 року № 290 “Про розподіл квартир” 

31. Про розподіл квартир 

 32.  Про віднесення квартир до числа службових 

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

Кропивницького від 29 травня 2019 року № 320 “Про надання жилого 

приміщення у гуртожитку” 

34. Про надання квартир 

35. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 12 березня 2019 року № 146 “Про 

надання жилого приміщення у гуртожитку” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

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

підтвердження місця проживання дитини Н*Є*О*, *** року народження, для 

її тимчасового виїзду за межі України 

37. Про поповнення прийомної сім'ї Г*О*С* та влаштування до неї на виховання 

та спільне проживання неповнолітньої дитини 

38. Про надання статусу  

39. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

40. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

41. Про встановлення опіки над майном дитини 

42. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та втрату статусу 

43. Про надання статусу  

44. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради”  
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45. Про надання статусу  

46. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

47. Про надання статусу 

48. Про надання дозволів 

49. Про припинення опіки над майном 

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

реєстрацію місця проживання 

51. Про затвердження рішення 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

52. Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених міськими громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету 

міста Кропивницького у 2019 році 

  

 Різне 

 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 14 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

01.08.2019 р. 

№ 439 

Про утворення комісії 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про схвалення проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про Бюджетний регламент проходження 

бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького” 

Доповідала: Бочкова Л.Т. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 440 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

Доповідав: Копецький Ю.Б. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 441 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про передачу об'єкта благоустрою “Вуличний спортивний 

майданчик “Фітнес-екомістечко на Бєляєва” по                 

вул.Бєляєва, буд.1” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 442 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнень до 

рішень міської ради щодо приватизації комунального 

майна” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 443 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарги Т*О*Е* про скасування постанови 

адміністративної комісії  

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 444 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта  

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 445 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта  

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 446 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького” (зі змінами)”  

Доповідав: Білокінь С.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мосін О.В. - хочемо створити потужне управління, яке буде 

будувати всі об'єкти.  

Райкович А.П. - ми повинні прибрати в управліннях освіти 

та охорони здоров'я будівельників. Ми зараз добавляємо          

11 осіб. Треба відкласти і доопрацювати на наступний 

виконком. 

Мосін О.В. - в управлінні освіти немає кого вивільняти. 

Тому ми і хочемо створити потужне управління. 

Райкович А.П. - пропоную відтермінувати. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Розгляд рішення відтермінувати 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 447 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 448 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення режиму роботи об'єкта з надання послуг 

Доповідала: Морква М.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - з мешканцями, я так розумію, не 

узгоджували? 

Паливода А.А. - раніше не було забору, поставили, після 

чого скарг не було. 

Дануца О.А. - нічний режим роботи не погоджувався.  

Голуб Д.В. - раніше у них був встановлений режим роботи? 

Морква М.О. - режим роботи встановлюється з 8.00 до 

22.00 за мовчазною згодою, після 22.00 - за рішенням 

виконкому.  

Райкович А.П. - можна було запросити людей, порадитися. 

Результати 

голосування: 

“за” - 4 “проти” - “утримались” - 10   

Вирішили: Рішення не прийнято 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження 

нового складу координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва” 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 449 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького приватизованих квартир” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 450 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 164 квартирам номери 164 та 165 у 

будинку за адресою: вул. Героїв України,* у                          

м. Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 451 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 29 травня 2019 року 

№ 311 “Про присвоєння номера 246 жилому приміщенню у 

будинку по вул. Космонавта Попова,*, корп.* у                    

м. Кропивницькому” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 452 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської 

слави 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 453 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти 

учасників АТО, ООС до Дня незалежності України 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 454 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                            

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 455 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 456 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 457 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями 

соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького у 2019 році 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 458 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107 “Про 

затвердження Порядку залучення коштів замовників до 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста 

Кіровограда” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Касьяненко А.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 459 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “РУШ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Онул Л.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 460 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ПрАТ “КИЇВСТАР” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 461 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 23 серпня 2016 року № 1942, 1943, 1944, 1945 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 462 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 463 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по             

вул.Віктора Чміленка, * у м.Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - я заявляю про конфлікт інтересів, 

голосувати не буду. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 464 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 465 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття Тірошка Д.Ю. з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 466 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до квартирної справи Шпака М.П. 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 467 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 14 травня 2019 року 

№ 290 “Про розподіл квартир” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 468 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розподіл квартир 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 469 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартир до числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 470 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 29 травня 2019 року 

№ 320 “Про надання жилого приміщення у гуртожитку” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 471 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання квартир 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 472 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

від 12 березня 2019 року № 146 “Про надання жилого 

приміщення у гуртожитку” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 473 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Н*Є*О*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 474 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про поповнення прийомної сім'ї Г*О*С* та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання неповнолітньої 

дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 475 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 476 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 477 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 478 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 479 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітньою дитиною та втрату 

статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 480 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 481 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради”  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 482 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 483 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу 

Кіровоградської обласної ради” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 484 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 485 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 486 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 487 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання та на реєстрацію місця проживання 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 488 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 489 (додається) 

 
Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 15 

 засідання виконкому 13 серпня 2019 року 

 

 

1. Про утворення комісії 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

01.08.2019 р. 

№ 439 

   

2. Про схвалення проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про Бюджетний регламент проходження 

бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького” 

13.08.2019 р. 

№ 440 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

№ 441 

   

4. Про передачу об'єкта благоустрою “Вуличний спортивний 

майданчик “Фітнес-екомістечко на Бєляєва” по                 

вул.Бєляєва, буд.1” 

№ 442 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнень до рішень 

міської ради щодо приватизації комунального майна” 

№ 443 

   

6. Про розгляд скарги Т*О*Е* про скасування постанови 

адміністративної комісії  

№ 444 

   

7. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта  

№ 445 

   

8. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта  

№ 446 

   

9. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

№ 447 

   

10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування шкіл”  

№ 448 

   

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження 

нового складу координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва” 

№ 449  

   

12. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади                     

м. Кропивницького приватизованих квартир” 

№ 450 
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13. Про присвоєння номера 164 квартирам номери 164 та 165 у 

будинку за адресою: вул. Героїв України,* у                              

м. Кропивницькому  

№ 451 

   

14. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 29 травня 2019 року № 311 

“Про присвоєння номера 246 жилому приміщенню у будинку 

по вул. Космонавта Попова, *, корп. * у м. Кропивницькому” 

№ 452 

   

15. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня партизанської 

слави 

№ 453 

   

16. Про надання грошової допомоги членам сімей загиблих 

(померлих), військовополонених та зниклих безвісти 

учасників АТО, ООС до Дня незалежності України 

№ 454 

   

17. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                               

м. Кропивницького 

№ 455 

   

18. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 456 

   

19. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями  

№ 457 

   

20. Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених міськими громадськими об'єднаннями 

соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка з бюджету міста 

Кропивницького у 2019 році 

№ 458 

   

21. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107 “Про 

затвердження Порядку залучення коштів замовників до 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда” 

№ 459 

   

22. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами   

ТОВ “РУШ” 

№ 460 

   

23. Про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами ПрАТ “КИЇВСТАР” 

№ 461  
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24. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

від 23 серпня 2016 року № 1942, 1943, 1944, 1945 

№ 462  

   

25. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів № 463 

   

26. Про переведення нежилого приміщення по                

вул.Віктора Чміленка, * у м.Кропивницькому до категорії 

жилих 

№ 464 

   

27. Про взяття громадян на квартирний облік № 465 

   

28. Про зняття Тірошка Д.Ю. з квартирного обліку № 466 

   

29. Про внесення змін до квартирної справи Шпака М.П. № 467 

   

30. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 14 травня 2019 року № 290 

“Про розподіл квартир” 

№ 468 

   

31. Про розподіл квартир  № 469 

   

32. Про віднесення квартир до числа службових № 470 

   

33. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 29 травня 2019 року № 320 

“Про надання жилого приміщення у гуртожитку” 

№ 471 

   

34. Про надання квартир № 472 

   

35. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 

12 березня 2019 року № 146 “Про надання жилого приміщення 

у гуртожитку” 

№ 473 

   

36. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини Н* Є*О*, 

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

України 

№ 474 

   

37. Про поповнення прийомної сім'ї Г*О*С* та влаштування до 

неї на виховання та спільне проживання неповнолітньої 

дитини 

№ 475 

   

38. Про надання статусу № 476 
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39. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 477 

   

40. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми № 478 

   

41. Про встановлення опіки над майном дитини № 479 

   

42. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та втрату 

статусу 

№ 480 

   

43. Про надання статусу № 481 

   

44. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради”  

№ 482 

   

45. Про надання статусу  № 483 

   

46. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 484 

   

47. Про надання статусу № 485 

   

48. Про надання дозволів № 486 

   

49. Про припинення опіки над майном № 487 

   

50. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання 

та на реєстрацію місця проживання 

№ 488 

   

51. Про затвердження рішення № 489  

 

 

 


