
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 14 січня 2020 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: 

 

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 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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 

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” 

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

ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

 

Райкович А.П. - міський голова 

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

Табалов А.О. - секретар міської ради 

 

 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

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

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

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Краснокутський О.В.    - директор Кропивницького міського центру соціальних 

  служб для сім’ї, дітей та молоді 

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

  комунального господарства 

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

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

Тимоховська Т.М. - начальник управління з питань захисту прав дітей 

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

  представництва інтересів в судах юридичного 

  управління 

Шишко О.М. - начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

  масової інформації  

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

 

 

 

Мосін О.В. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 14 "проти" - "утримались" - 

 

Мосін О.В. 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 

 

 Краснокутський Олег Володимирович 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від                       

31 січня 2019 року № 2291 “Про затвердження Програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки” 

  

 Колодяжний Сергій Олександрович 

2. Про влаштування малолітньої дитини до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

  

 Назарець Анна Федорівна 

3. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

перейменування Центральної міської бібліотеки та бібліотеки-філії № 6 Міської 

централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького” 

  

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

4. Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2020 рік  

5. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті 

Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог” 

  

 Татарко Дмитро Анатолійович 

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

10 березня 2016 року № 142 “Про затвердження нового складу комісії з 

демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності 

та нової редакції Положення про комісію” 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

7. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького” 

8. Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського транспорту в           

м. Кропивницькому  

9. Про передачу на баланс влаштованого світлофорного об'єкта за адресою:        

вул. Вокзальна, зупинка громадського транспорту “Відділ поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області” місто Кропивницький” 
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 Мартинова Ірина Володимирівна 

10. Про створення комісії з інвентаризації, візуального обстеження технічного 

стану пам'ятників, пам'ятних, інформаційних знаків та дощок на території міста 

Кропивницького  

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

02 березня 2015 року № 107 “Про створення комісії з координації заходів щодо  

впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                                

м. Кропивницького” 

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “СУЧАСНА 

КЛІНІКА ДЕРМАТОЛОГІЇ “ДЕРМІС МЕДІКОМ” 

13. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                  

ТОВ “КОМПОЗИЦІЯ” 

14. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                  

ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про встановлення опіки над майном дитини  

16. Про продовження терміну перебування дітей в сім'ї патронатного вихователя 

17. Про втрату статусу  

18. Про надання статусу 

19. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та її майном 

20. Про надання дозволів 
  

 Різне 

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про реєстрацію народження знайденої дитини 

 

 

Мосін О.В. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому?  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” - 

  

Мосін О.В. в цілому  “за” - 14 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

09.01.2020 р. 

№ 1 

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради 

від 08 листопада 2012 року № 942, від 12 жовтня 2017 року      

№ 466 та від 08 серпня 2018 року № 379 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291 

“Про затвердження Програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Краснокутський О.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В. - чи вистачить 4 тисячі? 

Краснокутський О.В. - звісно, не вистачить, будемо просити 

далі більше. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 2 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 3 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Центральної міської 

бібліотеки та бібліотеки-філії № 6 Міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького” 

Доповідала: Назарець А.Ф.  

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чому контроль на Паливоду А.А.? 

Назарець А.Ф. - тому що управління культури 

підпорядковане Паливоді А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 4 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2020 рік  

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 5 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в місті 

Кропивницькому на 2020-2022 роки “Діалог” 

Доповідала: Горбенко О.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. - п.4.1. фінансування Програми 200 тис.грн - це 

процедурно не вірно. Формулювання проведення конкурсу 

некоректно щодо виділення коштів.  

Горбенко О.А. - так зазначено в постанові. 

Голуб Д.В. - п.7 на стор.9 

Горбенко О.А. - одне із завдань програми є проведення 

консультацій з громадськістю, яка дозволяє залучати 

представників громади до обговорення проєктів рішень. Це 

дозволяє прозоро проводити конкурси. 

Мосін О.В. - у нас все прозоро, все ефективно.  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 6 з доопрацюванням (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 10 березня 2016 року № 142 “Про затвердження 

нового складу комісії з демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності та нової редакції Положення про комісію” 

Доповідав: Татарко Д.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 7 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                    

м. Кропивницького” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - дислокація не розглядалась на комісії з 

техбезпеки? 

Савченко Т.М. - ні. 

Мосін О.В. - це розроблено фаховою організацією. 

Голуб Д.В. - нема інших пропозицій?  

Є проблема на вул.Кропивницького. Є пробки. Не завжди 

організація знає проблеми міста.  Потрібно розглядати на 

комісії. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 8 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського 

транспорту в м. Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 9 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу на баланс влаштованого світлофорного 

об'єкта за адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського 

транспорту “Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській 

області” місто Кропивницький” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 10 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з інвентаризації, візуального 

обстеження технічного стану пам'ятників, пам'ятних, 

інформаційних знаків та дощок на території міста 

Кропивницького  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 11 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 02 березня 2015 року № 107 “Про створення комісії 

з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 12 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “СУЧАСНА КЛІНІКА ДЕРМАТОЛОГІЇ “ДЕРМІС 

МЕДІКОМ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 13 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                  

ТОВ “КОМПОЗИЦІЯ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. - чому продовжено на 5 років? 

Мартинова І.В. - згідно з чинним законодавством. 

Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 14 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                  

ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 15 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 16 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про продовження терміну перебування дітей в сім'ї 

патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 17 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 18 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 19 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітньою дитиною та її 

майном 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 20 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 21 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження знайденої дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 22 (додається) 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради   Олександр МОСІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 1 

 засідання виконкому 14 січня 2020 року 

 

 

1. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської 

ради від 08 листопада 2012 року № 942, від 12 жовтня 2017 

року № 466 та від 08 серпня 2018 року № 379  

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

09.01.2020 р. 

№ 1 

   

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291 “Про 

затвердження Програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на                 

2019-2021 роки” 

14.01.2020 

р.№ 2 

   

3. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

№ 3 

   

4. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про перейменування Центральної міської 

бібліотеки та бібліотеки-філії № 6 Міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького” 

№ 4  

   

5. Про затвердження орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2020 рік  

№ 5  

   

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому 

на 2020-2022 роки “Діалог” 

№ 6 

   

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 10 березня 2016 року № 142 “Про затвердження 

нового складу комісії з демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності та 

нової редакції Положення про комісію” 

№ 7  

   

8. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                        

м. Кропивницького” 

№ 8 
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9. Про передачу на баланс влаштованих зупинок громадського 

транспорту в м. Кропивницькому  

№ 9 

   

10. Про передачу на баланс влаштованого світлофорного об'єкта 

за адресою: вул. Вокзальна, зупинка громадського транспорту 

“Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області” місто 

Кропивницький” 

№ 10 

   

11. Про створення комісії з інвентаризації, візуального 

обстеження технічного стану пам'ятників, пам'ятних, 

інформаційних знаків та дощок на території міста 

Кропивницького  

№ 11 

   

12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 02 березня 2015 року № 107 “Про створення комісії з 

координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького” 

№ 12  

   

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами    

ТОВ “СУЧАСНА КЛІНІКА ДЕРМАТОЛОГІЇ “ДЕРМІС 

МЕДІКОМ” 

№ 13  

   

14. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                  

ТОВ “КОМПОЗИЦІЯ” 

№ 14  

   

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                  

ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

№ 15  

   

16. Про встановлення опіки над майном дитини  № 16  

   

17. Про продовження терміну перебування дітей в сім'ї 

патронатного вихователя 

№ 17  

   

18. Про втрату статусу № 18 

   

19. Про надання статусу № 19 

   

20. Про припинення опіки над малолітньою дитиною та її майном № 20  

   

21. Про надання дозволів № 21 

   

22. Про реєстрацію народження знайденої дитини № 22 

 

 


