
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л   № 18 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 24 вересня 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:  

 

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

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

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

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

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

виконавчих органів ради 

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 
 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

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

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

ради 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

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

  органів ради 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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

  комунального господарства 

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 

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

  представництва інтересів в судах юридичного 

  управління 

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

Лузан Л.М. - голова Громадської ради міста Кропивницького  

Чельник О.С. - директор КП “Теплоенергетик” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 
 

 

 Морква Маріанна Олександрівна 

1. Про утворення комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати 

податків і зборів 

2. Про затвердження Положення про систему енергетичного менеджменту в 

бюджетній сфері міста Кропивницького 
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 Савченко Тетяна Миколаївна 

3. Про присвоєння номера 79 жилому приміщенню у будинку за адресою:         

вул.Волкова, *, корп. * у м.Кропивницькому 

4. Про присвоєння окремих номерів часткам квартири номер 8 у будинку по 

вул.Покровській, * в місті Кропивницькому 

5. Про затвердження КП “Теплоенергетик” норми споживання теплової енергії для 

населення  
  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

6.  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ 

7. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами КОМУНАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ “КІРОВОГРАДСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

ІМ.М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО” 

8. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ПП “АВГУСТ-ПЛЮС” 

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ПП “ДЕЛЬТА-СЕРВІС” 

10. Про переведення жилої квартири № 2 за адресою: площа Дружби народів, буд.* у 

м.Кропивницькому до категорії нежилих 
  

 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 віднесення квартири до числа службових  

14. Про виключення квартири із числа службових  

15. Про затвердження рішень про надання службових квартир  

16. Про надання жилого приміщення у гуртожитку 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

17. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її 

складу  

18. Про надання статусу  

19. Про надання статусу  

20. Про надання статусу  

21. Про надання дозволів  

22. Про надання дозволів 

23. Про припинення опіки над малолітніми дітьми та втрату статусу 
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

1. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною  
  

 Білокінь Сергій Валентинович 

2. Про передачу закінченого будівництвом об'єкта  
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Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 11 
 

Зайшов Левченко О.М. 
 

СЛУХАЛИ:  Про утворення комісії з питань забезпечення своєчасності 

та повноти сплати податків і зборів 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 548 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про систему енергетичного 

менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 549 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 79 жилому приміщенню у будинку 

за адресою: вул.Волкова, *, корп. * у м.Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 550 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння окремих номерів часткам квартири номер 8 

у будинку по вул.Покровській, * в місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 551 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження КП “Теплоенергетик” норми споживання 

теплової енергії для населення  

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - ми зменшили норму.  Що це значить? Для 

розрахунків плати за тепло. 

Голуб Д.В. - тариф збільшиться для населення? 

Райкович А.П. - це для абонентів, де немає лічильників. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 552 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 553 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ “КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ.М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 554 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ПП “АВГУСТ-ПЛЮС” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. - термін 2 роки 8 місяців вони подавали? 

Мартинова І.В. - так 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 555 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ПП “ДЕЛЬТА-СЕРВІС” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 556 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 2 за адресою: площа 

Дружби народів, буд.* у м.Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 557 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 558 (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” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 559 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про віднесення квартири до числа службових  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 560 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартири із числа службових  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 561 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішень про надання службових квартир  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 562 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання жилого приміщення у гуртожитку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 563 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про комісію з питань захисту 

прав дитини та її складу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 564 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 565 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 566 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 567 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 568 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 569 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітніми дітьми та втрату 

статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 570 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 571 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу закінченого будівництвом об'єкта 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 572 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 18 

 засідання виконкому 24 вересня 2019 року 

 

1. Про утворення комісії з питань забезпечення своєчасності та 

повноти сплати податків і зборів 

24.09.2019 р. 

№ 548 

   

2. Про затвердження Положення про систему енергетичного 

менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького 

№ 549 

   

3. Про присвоєння номера 79 жилому приміщенню у будинку за 

адресою: вул.Волкова, *, корп. * у м.Кропивницькому 

№ 550 

   

4. Про присвоєння окремих номерів часткам квартири номер 8 у 

будинку по вул.Покровській, * в місті Кропивницькому 

№ 551 

   

5. Про затвердження КП “Теплоенергетик” норми споживання 

теплової енергії для населення 

№ 552 

   

6. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛАРМОНІЇ 

№ 553 

   

7. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ “КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ.М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО” 

№ 554 

   

8. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами     

ПП “АВГУСТ-ПЛЮС” 

№ 555 

   

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами      

ПП “ДЕЛЬТА-СЕРВІС” 

№ 556 

   

10. Про переведення жилої квартири № 2 за адресою: площа 

Дружби народів, буд.* у м.Кропивницькому до категорії 

нежилих 

№ 557 

   

11. Про взяття громадян на квартирний облік № 558 

   

12. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 559 

   

13. Про віднесення квартири до числа службових № 560 

   

14. Про виключення квартири із числа службових № 561 
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15. Про затвердження рішень про надання службових квартир № 562 

   

16. Про надання жилого приміщення у гуртожитку № 563 

   

17. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту 

прав дитини та її складу  

№ 564 

   

18. Про надання статусу  № 565 

   

19. Про надання статусу  № 566 

   

20. Про надання статусу  № 567 

   

21. Про надання дозволів № 568 

   

22. Про надання дозволів № 569 

   

23. Про припинення опіки над малолітніми дітьми та втрату 

статусу 

№ 570 

   

24. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 571 

   

25. Про передачу закінченого будівництвом об'єкта № 572 

 

 

 


