
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 20 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 22 жовтня 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: 

 

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 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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 

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: 

 

Райкович А.П. - міський голова 

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

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

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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Депутати Міської ради міста Кропивницького 

 

Дрига В.В. 

 

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 

Шовенко Л.В. - начальник відділу приватизації та обліку комунального 

  майна управління комунальної власності  

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 

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 

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 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

2. Про взяття громадян на квартирний облік 

3. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

4. Про присвоєння номера 1-а частині квартири номер 1 у будинку по                            

вул. Кропивницького, * у місті Кропивницькому 

5. Про присвоєння номерів часткам квартири номер 10 у будинку по                              

вул. Арсенія Тарковського, * у місті Кропивницькому  

6. Про створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 56-квартирного 

житлового будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе по           

вул. Червонозорівській (Василя Нікітіна), * 

  

 Шовенко Лариса Володимирівна 

7. Про надання згоди на передачу теплової мережі до будівель 

8. Про дозвіл на списання основних засобів 

9. Про надання дозволу на безоплатну передачу прибудови (в стадії будівництва) 

10. Про дозвіл на списання автомобіля  

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі-

підприємцю СОЛОВЙОВУ В.О. 

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                           

24 травня 2016 року № 1865 

13. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                          

08 грудня 2008 року № 974 

14. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                           

01 травня 2005 року № 161 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про надання статусу 

16. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

17. Про визначення місця проживання дитини  
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18. Про встановлення опіки над майном дитини  

19. Про припинення опіки над майном 

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

підтвердження місця проживання дитини Г*А*С*, *** року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини К*А*Я*, *** року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України 

22. Про надання дозволів 

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна  

1. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

2. Про передачу закінченого будівництвом об'єкта  

 

 

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 

 

 

Зайшов Табалов А.О. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 596 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 597 (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” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 598 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 1-а частині квартири номер 1 у 

будинку по вул. Кропивницького, * у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 599 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номерів часткам квартири номер 10 у 

будинку по вул. Арсенія Тарковського, * у місті 

Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 600 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі 

до комунальної власності територіальної громади                  

м. Кропивницького 56-квартирного житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями магазину та кафе по               

вул. Червонозорівській (Василя Нікітіна), * 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 601 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на передачу теплової мережі до будівель 

Доповідала: Шовенко Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 602 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання основних засобів 

Доповідала: Шовенко Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 603 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на безоплатну передачу прибудови      

(в стадії будівництва) 

Доповідала: Шовенко Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 604 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на списання автомобіля  

Доповідала: Шовенко Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 605 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю СОЛОВЙОВУ В.О. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 606 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 24 травня 2016 року № 1865 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 607 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 08 грудня 2008 року № 974 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 608 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 01 травня 2005 року № 161 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 609 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 610 (додається) 
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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” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 611 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 612 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 613 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 614 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

Г*А*С*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 615 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку управління з питань захисту 

прав дітей про підтвердження місця проживання дитини 

К*А*Я*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 616 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 617  з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 618 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу закінченого будівництвом об'єкта  

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 619 (додається) 

 

 

 Різне. 

 Дрига В.В. - хочу підняти питання щодо облаштування зелених масивів 

на територіях закритих кладовищ, зокрема в районі Масляниківки. На 

сьогоднішній час земельні ділянки знаходяться в занедбаному стані, присутня 

криміногенна ситуація. Прошу надати доручення вивчити дане питання. 

 
 

 Протокольне доручення:  

  

 Вергуну О.С., Головному управлінню житлово-комунального 

господарства, юридичному управлінню, управлінню містобудування та 

архітектури 

 

 Провести спільну зустріч щодо облаштування зелених масивів на 

території закритих кладовищ в місті Кропивницькому.  

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради   Олександр МОСІН 

 

 

 

 
 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 20 

 засідання виконкому 22 жовтня 2019 року 

 

 

1. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

22.10.2019 р. 

№ 596 

   

2. Про взяття громадян на квартирний облік № 597 

   

3. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 

списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 598 

   

4. Про присвоєння номера 1-а частині квартири номер 1 у 

будинку по вул. Кропивницького, * у місті Кропивницькому 

№ 599 

   

5. Про присвоєння номерів часткам квартири номер 10 у будинку 

по вул. Арсенія Тарковського, * у місті Кропивницькому  

№ 600 

   

6. Про створення комісії з безкоштовного прийняття-передачі до 

комунальної власності територіальної громади                         

м. Кропивницького 56-квартирного житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями магазину та кафе по                   

вул. Червонозорівській (Василя Нікітіна), * 

№ 601 

   

7. Про надання згоди на передачу теплової мережі до будівель № 602 

   

8. Про дозвіл на списання основних засобів № 603 

   

9. Про надання дозволу на безоплатну передачу прибудови          

(в стадії будівництва) 

№ 604 

   

10. Про дозвіл на списання автомобіля  № 605 

   

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю СОЛОВЙОВУ В.О. 

№ 606 

   

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 24 травня 2016 року № 1865 

№ 607 

   

13. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 08 грудня 2008 року № 974 

№ 608 

   

14. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 01 травня 2005 року № 161 

№ 609 
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15. Про надання статусу № 610 

   

16. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 611 

   

17. Про визначення місця проживання дитини  № 612 

   

18. Про встановлення опіки над майном дитини  № 613 

   

19. Про припинення опіки над майном № 614 

   

20. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини Г*А*С*, 

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

України 

№ 615 

   

21. Про затвердження висновку управління з питань захисту прав 

дітей про підтвердження місця проживання дитини            

К*А*Я*, *** року народження, для її тимчасового виїзду за 

межі України 

№ 616  

   

22. Про надання дозволів № 617 

   

23. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя № 618 

   

24. Про передачу закінченого будівництвом об'єкта № 619 

 

 

 

 


