
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 5 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 10 березня 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 

Денисенко С.П. - виконуючий обов'язки старости 

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 

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 

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” 
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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 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Колодяжний С.О. - начальник управління молоді та спорту 

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

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

  комунального господарства 

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

  архітектури 

Ломова Т.В. - заступник директора 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 

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

  масової інформації  

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 

 

 Бочкова Любов Тимофіївна 

1. Про виконання бюджету міста за 2019 рік та заходи на 2020 рік 

  

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

2. Про нагородження П*С*В* та Ш*Л*В* 
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 Колодяжний Сергій Олександрович 

3. Про організацію харчування вихованців комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” на 2020 рік 

  

 Ломова Тетяна Валентинівна 

4. Про встановлення на 2020 рік розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва 

5. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 11 вересня 2019 року № 521 “Про встановлення розміру 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького 

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького за депутатськими зверненнями 

  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

8. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів  

9. Про визначення видів оплачуваних, безоплатних суспільно корисних робіт та 

переліку об'єктів, на яких засуджені та правопорушники будуть виконувати 

роботи у 2020 році 

10. Про безкоштовну передачу основних засобів 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань при 

Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького  

12. Про взяття громадян на квартирний облік  

13. Про розділення квартирної справи С*І*В* 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

14. Про повернення малолітньої дитини матері 

15. Про втрату статусу 

16. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

17. Про влаштування малолітньої дитини до комунального некомерційного 

підприємства “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу Кіровоградської обласної ради” 

18. Про припинення опіки над майном 

19. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя  

20. Про надання дозволів 

  

 Різне 
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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 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

05.03.2020 р. 

№ 114 

Про затвердження списку членів сімей загиблих (померлих), 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС 

для вручення подарунків до Міжнародного жіночого дня 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про виконання бюджету міста за 2019 рік та заходи на     

2020 рік 

Доповідала: Бочкова Л.Т. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 115 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про нагородження П*С*В* та Ш*Л*В* 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 116 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про організацію харчування вихованців комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2020 рік 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 117 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення на 2020 рік розміру кошторисної 

заробітної плати при визначенні вартості будівництва 

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П., Паливода А.А., Голуб Д.В., Мосін О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 1   

Вирішили: Прийняти рішення № 118 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 11 вересня          

2019 року № 521 “Про встановлення розміру витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом 

на інформацію” 

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 119 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 120 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 121 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів  

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. - чому по КП “Універсал” іде збільшення? 

Савченко Т.М. - асфальтування доріг. 

Голуб Д.В. - до цього рішення були зауваження. 

Савченко Т.М. - так, ми повинні взяти висновок 

антимонопольного комітету. Це не є державна допомога. 

Смаглюк М.О. - на сьогодні цього висновку нема, але 

управління чекати не може. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 122 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення видів оплачуваних, безоплатних суспільно 

корисних робіт та переліку об'єктів, на яких засуджені та 

правопорушники будуть виконувати роботи у 2020 році 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 123 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про безкоштовну передачу основних засобів 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 124 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу громадської комісії з 

житлових питань при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 125 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 126 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про розділення квартирної справи С*І*В* 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 127 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про повернення малолітньої дитини матері 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 128 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 129 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 130 (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” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 131 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 132 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 133 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 134 (додається) 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 5 

 засідання виконкому 10 березня 2020 року 

 

 

1. Про затвердження списку членів сімей загиблих (померлих), 

військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО, ООС 

для вручення подарунків до Міжнародного жіночого дня 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

05.03.2020 р. 

№ 114 

   

2. Про виконання бюджету міста за 2019 рік та заходи на          

2020 рік 

10.03.2020 р. 

№ 115 

   

3. Про нагородження П*С*В* та Ш*Л*В* № 116 

   

4. Про організацію харчування вихованців комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2020 рік 

№ 117 

   

5. Про встановлення на 2020 рік розміру кошторисної заробітної 

плати при визначенні вартості будівництва 

№ 118  

   

6. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 11 вересня 2019 року № 521 

“Про встановлення розміру витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію” 

№ 119  

   

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

№ 120  

   

8. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького за депутатськими 

зверненнями 

№ 121 

   

9. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів  

№ 122 

   

10. Про визначення видів оплачуваних, безоплатних суспільно 

корисних робіт та переліку об'єктів, на яких засуджені та 

правопорушники будуть виконувати роботи у 2020 році 

№ 123  

   

11. Про безкоштовну передачу основних засобів № 124  

   

12. Про затвердження нового складу громадської комісії з 

житлових питань при Виконавчому комітеті Міської ради міста 

Кропивницького  

№ 125 
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13. Про взяття громадян на квартирний облік  № 126 

   

14. Про розділення квартирної справи С*І*В* № 127 

   

15. Про повернення малолітньої дитини матері № 128 

   

16. Про втрату статусу № 129 

   

17. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 

№ 130 

   

18. Про влаштування малолітньої дитини до комунального 

некомерційного підприємства “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської 

обласної ради” 

№ 131 

   

19. Про припинення опіки над майном № 132 

   

20. Про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя № 133 

   

21. Про надання дозволів № 134 

 
 

 


