
 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 6 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 23 червня 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 

Денисенко С.П. - виконуючий обов'язки старости 

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 

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” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 

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: 

 

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

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Коваленко С.П. - директор департаменту надання адміністративних 

  послуг  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Жарова І.М. - головний спеціаліст управління містобудування та 

  архітектури 

Ломова Т.В - заступник начальника управління - начальник відділу 

  інвестиційної діяльності та підприємництва управління 

  економіки департаменту з питань економічного розвитку 

  торгівлі та інвестицій  

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

  представництва інтересів в судах юридичного 

  управління 

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

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  

Вісяников Ю.І. - керівник КП “Ритуальна служба” 

 

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" - 

 

Зайшов Кришко О.В. 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 Костенко Лариса Давидівна 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнових комплексів закладів 

освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт 

Нового” 
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 Вовк Юлія Миколаївна 

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

Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 “Про надання фінансової 

підтримки міським громадським об'єднанням соціальної спрямованості”  

  

 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” 

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

звільнення у 2020 році вихованців КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету міста Кропивницького” 

  

 Ломова Тетяна Валентинівна 

5. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

6. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

7. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг  

  

 Жарова Ірина Михайлівна 

8. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                  

ТОВ “УКРАГРОЕКСПО” 

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній                     

особі-підприємцю БЕСПАЛОВУ Г.К. 

10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній                      

особі-підприємцю СЛЮСАР І.А. 

11. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ПрАТ “ПІРАМІС” 

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                               

18 квітня 2013 року № 1484 

13. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                               

09 серпня 2016 року № 1191 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

14. Про надання статусу 

15. Про встановлення опіки над майном дитини 

16. Про припинення опіки над майном 

17. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

18. Про надання дозволів 

  

 Різне 
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ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі охорони здоров'я  

 

 

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: 

 

12.06.2020 р. 

№ 263 

Про надання дозволів 

  

12.06.2020 р. 

№ 264 

Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень по управлінню розвитку 

транспорту та зв'язку Міської ради міста 

Кропивницького на 2020 рік 

  

12.06.2020 р. 

№ 265 

Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень по управлінню охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

  

19.06.2020 р. 

№ 266 

Про встановлення розміру внесків за обслуговування та 

заміну вузлів комерційного обліку централізованого 

водопостачання 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького майнових комплексів 

закладів освіти, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади смт Нового” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 267 (додається) 
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Зайшов Табалов А.О. 

 
СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року 

№ 396 “Про надання фінансової підтримки міським 

громадським об'єднанням соціальної спрямованості” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 268 (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 № 269 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення у 2020 році вихованців   

КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету міста Кропивницького” 

Доповідав: Коваленко С.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 270 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Ломова Т.В. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В., Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 0 “проти” - 4 “утримались” -  9   

Вирішили: Рішення не прийнято 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Ломова Т.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 0 “проти” - 2 “утримались” - 11   

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг  

Доповідала: Ломова Т.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 0 “проти” - 10 “утримались” - 3  

Вирішили: Рішення не прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “УКРАГРОЕКСПО” 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 271 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю БЕСПАЛОВУ Г.К. 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 272 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю СЛЮСАР І.А. 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 273 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ПрАТ “ПІРАМІС” 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 274 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 18 квітня 2013 року № 1484 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 275 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 09 серпня 2016 року № 1191 

Доповідала: Жарова І.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 276 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 277 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 278 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 279 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 280 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 281 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі 

охорони здоров'я 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 282 (додається) 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 6 

 засідання виконкому 23 червня 2020 року 

 

 

1. Про надання дозволів  

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

12.06.2020 р. 

№ 263 

   

2. Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень по управлінню розвитку транспорту та 

зв'язку Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

12.06.2020 р. 

№ 264 

   

3. Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень по управлінню охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького на 2020 рік 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

12.06.2020 р. 

№ 265 

   

4. Про встановлення розміру внесків за обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

19.06.2020 р. 

№ 266 

   

5. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького майнових комплексів закладів освіти, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади 

смт Нового” 

23.06.2020 р. 

№ 267 

   

6. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 09 липня 2019 року № 396 

“Про надання фінансової підтримки міським громадським 

об'єднанням соціальної спрямованості” 

№ 268 

   

7. 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” 

№ 269 

   

8. Про погодження проєкту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про звільнення у 2020 році вихованців         

КЗ “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету міста Кропивницького” 

№ 270 

   

9. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами      

ТОВ “УКРАГРОЕКСПО” 

№ 271 
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10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю БЕСПАЛОВУ Г.К. 

№ 272  

   

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю СЛЮСАР І.А. 

№ 273 

   

12. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

ПрАТ “ПІРАМІС” 

№ 274 

   

13. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

18 квітня 2013 року № 1484 

№ 275 

   

14. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

09 серпня 2016 року № 1191 

№ 276 

   

15. Про надання статусу № 277 

   

16. Про встановлення опіки над майном дитини № 278 

   

17. Про припинення опіки над майном № 279 

   

18. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною № 280 

   

19. Про надання дозволів № 281 

   

20. Про реєстрацію народження дитини, покинутої в закладі 

охорони здоров'я 

№ 282 

 

 

 

 

 

 

 


