
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 24 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 16 грудня 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 

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 

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” 

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: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

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

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 

Горбенко О.А. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Житник В.П. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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

  комунального господарства 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

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

  торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

  Кропивницького 

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

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  

Шустер Є.М. - радник міського голови 

Лузан Л.М. - голова Громадської ради міста Кропивницького  

 

 

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" - 
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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 проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

бюджет міста Кропивницького на 2020 рік” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

2. Про надання грошової допомоги гр. О*Г* 

3. Про надання одноразової грошової допомоги на поховання Почесних громадян 

міста В*П*, В*Я* 

4. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького 

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

 

 

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 

 

СЛУХАЛИ:  Про схвалення проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про бюджет міста Кропивницького на 

2020 рік” 

Доповідала: Бочкова Л.Т. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - коштів не вистачає на галузі “Охорона 

здоров'я” та “Освіта”. Оптимізація призведе до негативних 

явищ. Даний бюджет набагато гірший, ніж у попередні 

роки. Є побажання, щоб фінансове управління працювало 

більш ефективно з народними депутатами для наповнення 

бюджету. 

Райкович А.П. - ця оптимізація повинна стосуватися всього 

нашого життя. Ми повинні говорити і про оренду землі, 

припинити практику роздачі об'єктів комунальної власності. 

Повинні бути однакові умови для всіх. Ми багато про це 

говорили, проводили роботу з громадою, депутатські дні. 

Кожну копійку бюджету необхідно використовувати 

оптимально.  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 733 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги гр. О*Г* 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 734 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової грошової допомоги на поховання 

Почесних громадян міста В*П*, В*Я* 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 735 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 736 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                           

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 737 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 738 (додається) 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 24 

 засідання виконкому 16 грудня 2019 року 

 

 

1. Про схвалення проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про бюджет міста Кропивницького на     

2020 рік” 

16.12.2019 р. 

№ 733 

   

2. Про надання грошової допомоги гр. О*Г* № 734 

   

3. Про надання одноразової грошової допомоги на поховання 

Почесних громадян міста В*П*, В*Я* 

№ 735 

   

4. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

№ 736 

   

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями м.Кропивницького 

№ 737 

   

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 738 

 

 

 

 

 


