
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 25 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” 

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. 

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

виконавчих органів ради 

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

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: 

 

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

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 

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

правозахисна агенція” 



 

 

2 

 

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 

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

  органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Коваленко С.П. - директор департаменту надання адміністративних 

  послуг  

Савченко Т.М. - т.в.о. 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 

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

  торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

  Кропивницького 

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 

Шевченко А.О.  - начальник управління адміністративних послуг 

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  

 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 12 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  12 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Морква Маріанна Олександрівна 

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

внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 309 “Про 

затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на 

період до 2020 року” 

  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

2. Про організацію проведення призову громадян України м. Кропивницького на 

строкову військову службу у квітні-червні 2020 року 

  

 Коваленко Сергій Петрович 

3. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від        

02 березня 2015 року № 109 “Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг                

м. Кропивницького” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

4. Про надання грошової допомоги гр. Л*С* 

5. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

6. Про затвердження акта приймання-передачі на баланс влаштованих зупинок 

громадського транспорту в м. Кропивницькому 

7. Про затвердження акта приймання-передачі на баланс влаштованого 

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

транспорту “Відділ поліції ГУ НП в Кіровоградській області” місто 

Кропивницький” 

8. Про взяття на баланс вартості об'єкта  

9. Про присвоєння номера * кімнатам номери *-*у гуртожитку за адресою:         

вул. В'ячеслава Чорновола, 1-в у м. Кропивницькому  

10. Про присвоєння номера * кімнатам номери * та * у гуртожитку за адресою:    

вул. Кільцева, 7 у м. Кропивницькому  

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про взяття громадян на квартирний облік  

12. Про зняття громадян з обліку  

13. Про перенесення дат перебування громадян у списках осіб, які користуються 

першочерговим правом на одержання жилих приміщень 

14. Про розділення квартирної справи Т*П*Б* 
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 Мартинова Ірина Володимирівна 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького” (зі змінами)” 

16. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “РУШ” 

17. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “ФУДКОМ” 

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній                

особі-підприємцю ПОЛЯКОВУ В.С. 

19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                   

ПП “АВГУСТ-ПЛЮС” 

20. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

21. Про визначення місця проживання дітей 

22. Про втрату статусу  

23. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

24. Про призначення уповноваженої особи  

25. Про надання статусу  

26. Про надання статусу  

27. Про надання дозволів  

  

 Смаглюк Марина Олександрівна 

28. Про затвердження складу комісії з демонтажу тимчасових споруд та малих 

архітектурних форм та Положення про комісію 

  

 Різне 

 

 

 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому  “за” - 12 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

21.02.2020 р. 

№ 87 

Про негайне відібрання дітей 
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Зайшов Мосін О.В. 

  

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницього “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження Плану 

дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на 

період до 2020 року” 

Доповідала: Морква М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 88 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про організацію проведення призову громадян України       

м. Кропивницького на строкову військову службу у     

квітні-червні 2020 року 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 89 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг                

м. Кропивницького” 

Доповідав: Коваленко С.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 90 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги гр. Л*С* 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 91 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 92 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в                

м. Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   



Вирішили: Прийняти рішення № 93 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі 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” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 94 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття на баланс вартості об'єкта  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 95 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера * кімнатам номери *-* у 

гуртожитку за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 1-в у     

м. Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 96 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера * кімнатам номери * та * у 

гуртожитку за адресою: вул. Кільцева, 7 у                                    

м. Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 97 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 98 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 99 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про перенесення дат перебування громадян у списках осіб, 

які користуються першочерговим правом на одержання 

жилих приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 100 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про розділення квартирної справи Т*П*Б* 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 101 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького” (зі змінами)” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 102 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “РУШ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 103 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “ФУДКОМ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 104 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ПОЛЯКОВУ В.С. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   



Вирішили: Прийняти рішення № 105 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                                   

ПП “АВГУСТ-ПЛЮС” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. - необхідно розібратися детальніше. 

Результати 

голосування: 

“за” - 5 “проти” - 3 “утримались” - 5  

Вирішили: Рішення не прийнято 
 

СЛУХАЛИ:  Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  

Доповідала: Мартинова І.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. - чи попереджені власники рекламних засобів 

про демонтаж? 

Онул Л.А. - я не попереджена. 

Райкович А.П. - рішення відтермінувати на 2 тижні. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” -  “утримались” -   

Вирішили: Рішення відтермінувати 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 106 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 107 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 108 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 109 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   



Вирішили: Прийняти рішення № 110 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 111 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 112 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження складу комісії з демонтажу тимчасових 

споруд та малих архітектурних форм та Положення про 

комісію 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 113 (додається) 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 4 

 засідання виконкому 25 лютого 2020 року 

 

1. Про негайне відібрання дітей 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

21.02.2020 р.  

№ 87 

   

2. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницього “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 10 червня 2016 року № 309 “Про затвердження Плану дій 

сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період 

до 2020 року” 

25.02.2020 р. 

№ 88 

   

3. Про організацію проведення призову громадян України               

м. Кропивницького на строкову військову службу у              

квітні-червні 2020 року 

№ 89 

   

4. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02 березня 2015 року № 109 “Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг м. 

Кропивницького” 

№ 90 

   

5. Про надання грошової допомоги гр. Л*С* № 91 

   

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 92 

   

7. Про затвердження акта приймання-передачі на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в                        

м. Кропивницькому 

№ 93 

   

8. Про затвердження акта приймання-передачі на баланс 

влаштованого світлофорного об'єкта за адресою:                    

вул. Вокзальна, зупинка громадського транспорту “Відділ 

поліції ГУ НП в Кіровоградській області” місто 

Кропивницький” 

№ 94 

   

9. Про взяття на баланс вартості об'єкта  № 95 

   

10. Про присвоєння номера * кімнатам номери *-* у гуртожитку за 

адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 1-в у м. Кропивницькому  

№ 96 

   

11. Про присвоєння номера * кімнатам номери * та * у гуртожитку 

за адресою: вул. Кільцева, 7 у м. Кропивницькому  

№ 97 

   



12. Про взяття громадян на квартирний облік  № 98 
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13. Про зняття громадян з обліку  № 99  

   

14. Про перенесення дат перебування громадян у списках осіб, які 

користуються першочерговим правом на одержання жилих 

приміщень 

№ 100 

   

15. Про розділення квартирної справи Т*П*Б* № 101 

   

16. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького” (зі змінами)” 

№ 102 

   

17. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами       

ТОВ “РУШ” 

№ 103 

   

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами       

ТОВ “ФУДКОМ” 

№ 104 

   

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ПОЛЯКОВУ В.С. 

№ 105 

   

20. Про визначення місця проживання дітей № 106 

   

21. Про втрату статусу № 107 

   

22. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 108 

   

23. Про призначення уповноваженої особи  № 109 

   

24. Про надання статусу № 110 

   

25. Про надання статусу  № 111 

   

26. Про надання дозволів  № 112 

   

27. Про затвердження складу комісії з демонтажу тимчасових 

споруд та малих архітектурних форм та Положення про комісію 

№ 113 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


