
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 19 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 09 жовтня 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” 

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

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 

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

виконавчих органів ради 

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

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

виконавчих органів ради 

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

органів ради 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

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

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

 

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

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

правозахисна агенція” 
 

 

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 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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 

Пузакова А.А. - заступник начальника управління - начальник відділу 

  економічного розвитку та регуляторної політики 

  департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій  

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

  інвестиційної діяльності та підприємництва 

  департаменту з питань економічного розвитку, 

  торгівлі та інвестицій  

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

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” 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

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

Латаєва І.В. - начальник енергоінспекції КП “Теплоенергетик” 

Челядінов В.І. - головний інженер КП “Теплоенергетик” 

Красноштан Н.П. - головний економіст КП “Теплоенергетик” 
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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 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

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

передачу майна” 

  

 Назарець Анна Федорівна 

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

23 березня 2006 року № 371 “Про визначення замовника та надання дозволу 

на будівництво об'єкта “Будівництво музею музичної культури 

ім.К.Шимановського” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про затвердження мережі закладів освіти міста Кропивницького на      

2019/2020 навчальний рік 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 

7. Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

8. Про взяття громадян на квартирний облік 

9. Про виключення громадян із списку осіб, які користуються правом 

першочергового одержання жилих приміщень  



  

4 

 Яндович Юлія Володимирівна 

10. Про початок опалювального сезону 2019/2020 року 

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

ради міста Кропивницького від 26 лютого 2019 року № 110 “Про надання 

згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів” 

12. Про присвоєння номерів часткам квартири номер 81 у будинку по                

вул. Героїв України, *, корп.* у місті Кропивницькому 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

13. Про переведення жилої квартири № 75 по вул. Вокзальній, *, корп.* у            

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

14. Про переведення нежилого приміщення по вул. Шевченка, * у                          

м. Кропивницькому до категорії жилих 

15. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

05 лютого 2008 року № 742  

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

17 травня 2012 року № 1371  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

17. Про припинення опіки над майном 

18. Про надання статусу  

19. Про надання статусу 

20. Про надання статусу  

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

1. Про затвердження рішення 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

2. Про затвердження акта приймання-передачі житлового будинку  

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   

 

 1. Костенко Л.Д. 

 Внести на розгляд проєкт рішення виконкому “Про організацію 

харчування учнів 1-4 класів непільгових категорій на 2019 рік”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "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” 

  

 Назарець Анна Федорівна 

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

23 березня 2006 року № 371 “Про визначення замовника та надання дозволу 

на будівництво об'єкта “Будівництво музею музичної культури 

ім.К.Шимановського” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про затвердження мережі закладів освіти міста Кропивницького на      

2019/2020 навчальний рік 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 

  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 

7. Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

8. Про взяття громадян на квартирний облік 

9. Про виключення громадян із списку осіб, які користуються правом 

першочергового одержання жилих приміщень  

  

 Яндович Юлія Володимирівна 

10. Про початок опалювального сезону 2019/2020 року 

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

ради міста Кропивницького від 26 лютого 2019 року № 110 “Про надання 

згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів” 

12. Про присвоєння номерів часткам квартири номер 81 у будинку по                

вул. Героїв України, *, корп.* у місті Кропивницькому 
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 Мартинова Ірина Володимирівна 

13. Про переведення жилої квартири № 75 по вул. Вокзальній, *, корп.* у            

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

14. Про переведення нежилого приміщення по вул. Шевченка, * у                         

м. Кропивницькому до категорії жилих 

15. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

05 лютого 2008 року № 742  

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                        

17 травня 2012 року № 1371  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

17. Про припинення опіки над майном 

18. Про надання статусу  

19. Про надання статусу 

20. Про надання статусу  

21. Про затвердження рішення 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

22. Про затвердження акта приймання-передачі житлового будинку  

  

 Костенко Лариса Давидівна 

23. Про організацію харчування учнів 1-4 класів непільгових категорій на             

2019 рік 

  

 Різне 

 

 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 11 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

01.10.2019 р. 

№ 573 

Про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя 

 

Зайшов Табалов А.О. 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 574 (додається) 



 

 

7 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 23 березня 2006 року № 371 “Про визначення 

замовника та надання дозволу на будівництво об'єкта 

“Будівництво музею музичної культури 

ім.К.Шимановського” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - прокоментуйте будівництво. 

Назарець А.Ф. - з 2006 року - незавершене будівництво. 

Вишукуються кошти.  

Райкович А.П. - ідуть перемовини з польською стороною на 

умовах співфінансування. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 575 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження мережі закладів освіти міста 

Кропивницького на 2019/2020 навчальний рік 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - іде зменшення чи збільшення ставок? 

Костенко Л.Д. - кількість учнів збільшилася, зменшилась 

кількість дітей в дошкільних навчальних закладах, кількість 

ставок зменшилась. 

Голуб Д.В. - чи є демографічна проблема? 

Костенко Л.Д. - так. За останні 7 років на 22 відсотки 

зменшилась кількість дітей по місту.  

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 576 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію харчування учнів 1-4 класів непільгових 

категорій на 2019 рік 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 577 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                           

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 578 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 579 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідала: Пузакова А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - зняти з розгляду 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Рішення зняти з розгляду 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

Доповідала: Пузакова А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” - 3  

Вирішили: Прийняти рішення № 580 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 581 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про виключення громадян із списку осіб, які користуються 

правом першочергового одержання жилих приміщень  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 582 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про початок опалювального сезону 2019/2020 року 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - ви розглядали дотаційну програму, щоб ми не 

збільшували тарифи? 
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 Райкович А.П. - потрібно 100 млн грн лише по населенню. 

Це не відповідає умовам господарювання, підприємство 

повинно нести відповідальність. Це не приведе до 

правильного діалогу з громадою. Треба створити нову 

модель теплозабезпечення, на нас покладено зобов'язання з 

погашення заборгованості попереднього підприємства. Ми 

у 2019 році дотуємо теплові підприємства. 

Голуб Д.В. - ми в подальшому не плануємо розвивати це 

підприємство, ми рухаємось в бік модульних котелень. 

Райкович А.П. - теплозабезпечуючі підприємства повинні 

бути у власності держави, а не у комунальній власності 

міста. Місту не потрібне це підприємство. 

Голуб Д.В. - що ми будемо робити? 

Райкович А.П. - ми будемо будувати котельні. У 2019 році 

змінився порядок надання дозволів на автономне опалення. 

Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 583 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 26 лютого 

2019 року № 110 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів” 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 584 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номерів часткам квартири номер 81 у 

будинку по вул. Героїв України, *, корп. * у місті 

Кропивницькому 

Доповідала: Яндович Ю.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 585 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 75 по                           

вул. Вокзальній, *, корп. * у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 586 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                         

вул. Шевченка, * у м. Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 587 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 05 лютого 2008 року № 742  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 588 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 17 травня 2012 року № 1371  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 589 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 590 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 591 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 592 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 593 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - ми бачимо більш загальні суми, чому немає 

конкретних сум? 

Дзюба Н.Є. - загальна сума - 2 млн гривень розділена на       

5 квартир.  

Бегун А.П. - як вибирали цих осіб?  

Тимоховська Т.М. - вони перебувають на черзі у відділі 

ведення обліку житла. 

Бегун А.П. - скільки дітей на черзі? 

Дзюба Н.Є. - 83 особи. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 594 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі житлового 

будинку 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 595 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 19 

 засідання виконкому 09 жовтня 2019 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя 01.10.2019 р. 

№ 573 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна” 

09.10.2019 р. 

№ 574 

   

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 23 березня 2006 року № 371 “Про визначення 

замовника та надання дозволу на будівництво об'єкта 

“Будівництво музею музичної культури ім.К.Шимановського” 

№ 575 

   

4. Про затвердження мережі закладів освіти міста 

Кропивницького на 2019/2020 навчальний рік 

№ 576 

   

5. Про організацію харчування учнів 1-4 класів непільгових 

категорій на 2019 рік 

№ 577 

   

6. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                                

м. Кропивницького 

№ 578 

   

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

№ 579 

   

8. Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання 

№ 580 

   

9. Про взяття громадян на квартирний облік № 581 

   

10. Про виключення громадян із списку осіб, які користуються 

правом першочергового одержання жилих приміщень 

№ 582 

   

11. Про початок опалювального сезону 2019/2020 року № 583 

   

12. Про внесення змін та доповнень до рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 26 лютого 

2019 року № 110 “Про надання згоди на визначення 

одержувачів бюджетних коштів” 

№ 584 

   

13. Про присвоєння номерів часткам квартири номер 81 у будинку 

по вул. Героїв України, *, корп. * у місті Кропивницькому 

№ 585 
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14. Про переведення жилої квартири № 75 по вул. Вокзальній, *, 

корп. * у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 586 

   

15. Про переведення нежилого приміщення по                            

вул. Шевченка, * у м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 587 

   

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 05 лютого 2008 року № 742  

№ 588 

   

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 17 травня 2012 року № 1371  

№ 589 

   

18. Про припинення опіки над майном № 590 

   

19. Про надання статусу № 591 

   

20. Про надання статусу № 592 

   

21. Про надання статусу № 593 

   

22. Про затвердження рішення № 594 

   

23. Про затвердження акта приймання-передачі житлового 

будинку 

№ 595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


