
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 10 лютого 2020 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” 

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 

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

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” 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

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

Вовенко О.А. -  т.в.о. начальника управління земельних відносин та  

   охорони навколишнього природного середовища 

Орлов А.О. - заступник начальника управління соціальної підтримки 

  населення 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  
Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

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

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Жарова І.М. - 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  

Струк К.А. - начальник відділу реєстрації місця проживання особи 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Шишко О.М. - начальник відділу з питань запобігання і виявлення 
  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Коваленко С.П. - директор департаменту надання адміністративних 
  послуг Міської ради міста Кропивницького 

Семенюк Ю.А. - помічник міського голови 

  

 
Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 13 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 
голосування: 

"за" -  13 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Коваленко Сергій Миколайович  

1. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2020 рік 
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 Білокінь Сергій Валентинович 

2. Про схвалення техніко-економічного обґрунтування об'єкта  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

3. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації  

  

 Колюка Олег Сергійович 

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

затвердження Програми управління комунальним майном на 2020-2022 роки” 

  

 Шишко Олександр Миколайович 

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

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 “Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

  

 Вовенко Олег Анатолійович 

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 
затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому 

на 2020-2022 роки” 

  

 Струк Катерина Анатоліївна 

7. Про накладення адміністративного стягнення 

  

 Орлов Анатолій Олександрович 

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького  

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

9. Про затвердження фінансових планів 

  

 Жарова Ірина Михайлівна 

10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                     

ПП “ВІТЯЗЬ-КІРОВОГРАД” 

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “ДІЄСА”  

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній                 
особі-підприємцю ГАМОРІ Е.В. 

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній                 

особі-підприємцю СОЗОНОВИЧ О.В.  
14. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                           

04 квітня 2013 року № 1481  

15. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                            

14 лютого 2017 року 1990 

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                           

09 листопада 2009 року № 1105  
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 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

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

затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 
сімейних форм виховання на 2020-2022 роки” 

18. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

19. Про втрату статусу 

20. Про встановлення опіки над майном дитини 

21. Про надання неповнолітній П*В*І* повної цивільної дієздатності  

22. Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною  

23. Про надання статусу  
24. Про надання дозволу на спілкування з малолітніми дітьми  

25. Про надання дозволів 

26. Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась забрати із закладу 

охорони здоров'я  
27. Про надання статусу  

28. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 
нового типу Кіровоградської обласної ради” 

  

 Різне 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” - 

  
Райкович А.П. в цілому  “за” - 13 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про основні заходи цивільного захисту міста на 2020 рік 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 59 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про схвалення техніко-економічного обґрунтування об'єкта 

Доповідав: Білокінь С.В. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Райкович А.П. - це орієнтовна цифра чи кінцевий 

результат? 

Білокінь С.В. - орієнтовна. 
Голуб Д.В. - ці кошти є? 

Райкович А.П. - нема, запланували на перший етап. Буде 

мінімум 4 етапи. 
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 60 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації 
Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 61 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2020-2022 роки” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Бегун А.П., Колюка О.С.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 62 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження 
Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

Доповідав: Шишко О.М. 

В обговоренні 
взяли участь:  

Голуб Д.В. - є зауваження фінансового управління. 
Шишко О.М. - в цьому році немає цих коштів. Після 

коригування бюджету буде розглядатись можливість 

реалізувати цей проєкт. 
Райкович А.П. - нам потрібно кожен дитячий садок і школу 

підключити до відеоспостереження. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 63 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 
Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на               

2020-2022 роки” 

Доповідав: Вовенко О.А. 
В обговоренні 

взяли участь:  

Бегун А.П. - інвентаризація за рахунок бюджету. 

2 стовп. - 1 млн 300 тис. 

Голуб Д.В. - по інвентаризації 2021-2022 рік, що плануєте? 
Райкович А.П. - у селищі Новому треба робити 

інвентаризацію  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 64 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про накладення адміністративного стягнення 

Доповідала: Струк К.А. 
В обговоренні 

взяли участь:  

Бегун А.П. - ми повинні це розглядати? 

Струк К.А. - так. 

Голуб Д.В. - яким чином це було встановлено? 
Струк К.А. - зверталась до відділу 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 65 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об'єднаних сил, які є мешканцями                            

м. Кропивницького 

Доповідав: Орлов А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 66 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження фінансових планів 

Доповідала: Макарук О.О. 
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 67 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                     

ПП “ВІТЯЗЬ-КІРОВОГРАД” 

Доповідала: Жарова І.М. 
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 68 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “ДІЄСА” 

Доповідала: Жарова І.М. 
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 69 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ГАМОРІ Е.В. 

Доповідала: Жарова І.М. 
Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 2   

Вирішили: Прийняти рішення № 70 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
фізичній особі-підприємцю СОЗОНОВИЧ О.В.  

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 
голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 71 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
від 04 квітня 2013 року № 1481 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 72 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
від 14 лютого 2017 року 1990 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 73 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
від 09 листопада 2009 року № 1105  

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 74 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 
Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки” 

Доповідала: Тимоховська Т.М.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 75 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М.  
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 76 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 77 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М.  
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 78 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання неповнолітній П*В*І* повної цивільної 

дієздатності  

Доповідала: Тимоховська Т.М.  
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 79 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною  

Доповідала: Тимоховська Т.М.  

Результати 
голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 80 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 81 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на спілкування з малолітніми дітьми  

Доповідала: Тимоховська Т.М.  
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 82 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М.  

Результати 
голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 83 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась 

забрати із закладу охорони здоров'я 

Доповідала: Тимоховська Т.М.  

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 84 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М.  
Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 85 (додається) 

 
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” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 86 (додається) 

 

 
 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 3 

 засідання виконкому 10 лютого 2020 року 

 

 

1. Про основні заходи цивільного захисту міста на 2020 рік 10.02.2020  

№ 59 

   

2. Про схвалення техніко-економічного обґрунтування об'єкта № 60 

   

3. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації № 61 

   
4. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2020-2022 роки” 

№ 62 

   
5. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради від 

21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження Міської 
програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне 

місто” на 2017-2020 роки” 

№ 63 

   

6. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 
Кропивницького “Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки” 

№ 64  

   
7. Про накладення адміністративного стягнення № 65 

   

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

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

№ 66 

   

9. Про затвердження фінансових планів № 67 

   
10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                     

ПП “ВІТЯЗЬ-КІРОВОГРАД” 

№ 68 

   

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами       
ТОВ “ДІЄСА” 

№ 69 

   

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
фізичній особі-підприємцю ГАМОРІ Е.В. 

№ 70 

   

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю СОЗОНОВИЧ О.В.  

№ 71  

   

14. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

04 квітня 2013 року № 1481 

№ 72 
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15. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

14 лютого 2017 року 1990 

№ 73 

   
16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

09 листопада 2009 року № 1105  

№ 74 

   
17. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 
сімейних форм виховання на 2020-2022 роки” 

№ 75 

   

18. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 76 

   
19. Про втрату статусу № 77 

   

20. Про встановлення опіки над майном дитини № 78 

   

21. Про надання неповнолітній П*В*І* повної цивільної 

дієздатності  

№ 79 

   
22. Про припинення піклування над неповнолітньою дитиною  № 80 

   

23. Про надання статусу № 81 

   

24. Про надання дозволу на спілкування з малолітніми дітьми № 82 

   

25. Про надання дозволів  № 83 

   

26. Про реєстрацію народження дитини, яку мати відмовилась 

забрати із закладу охорони здоров'я 

№ 84 

   

27. Про надання статусу № 85 

   

28. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 
некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 86  

 


