
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від 23 вересня 2020 року         № 121 

 

 

Про забезпечення належних умов роботи 

дільничних виборчих комісій  

під час підготовки та проведення  

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 

 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання положень 

Виборчого кодексу України, постанови Центральної виборчої комісії  

від 08 серпня 2020 року № 164 «Про вимоги до приміщень виборчих комісій та 

приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних 

виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення 

виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, 

інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля 

яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями 

за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого 

бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів», на 

підставі рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 325 «Про обсяги і 

межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою 

Кіровській та Ленінській районним у м.Кіровограді радам сьомого скликання та 

їх виконавчим органам» та з метою сприяння дільничним виборчим комісіям у 

реалізації їх повноважень щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих 

дільниць для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року: 

 

1. Керівникам комунальних закладів, підприємств, установ інших форм 

власності, в яких розміщені виборчі дільниці: 

 

1) посилити роботу з облаштування та адаптації приміщень, що 

надаються виборчим комісіям, з метою забезпечення доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

 2) забезпечити всебічне сприяння виборчим комісіям щодо реалізації їх 

повноважень, зокрема в частині забезпечення матеріально-технічними 

засобами; 

 3) рекомендувати при здійсненні передачі матеріально-технічних 

цінностей скласти відповідні акти. 
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2. Визначити та затвердити список працівників виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького, відповідальних (далі – відповідальні 

працівники) за здійснення контролю за належним матеріально-технічним 

забезпеченням дільничних виборчих комісій при підготовці та проведенні 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року (додається). 

 

3. Головам Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому 

рад визначити відповідальних працівників за здійснення контролю за належним 

матеріально-технічним забезпеченням дільничних виборчих комісій, а саме:  

виборча дільниця № 350914, центр - приміщення Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського 

району міста Кропивницького; 

виборча дільниця № 350844, центр - приміщення комунального закладу  

«Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради». 

 

4. Відповідальним працівникам перевірити стан та потребу у 

матеріально-технічному забезпеченні виборчих дільниць. Інформацію за 

результатами перевірок надати до управління апарату Міської ради міста 

Кропивницького у терміни: 

до 07 жовтня 2020 року згідно з додатком 1; 

до 20 жовтня 2020 року згідно з додатком 2. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради А.Табалова, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних 

повноважень, керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

А.Бондаренко. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Людмила Масло 35 83 92 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження міського голови 

23 вересня 2020 року № 121 

 

СПИСОК 

працівників виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, 

які визначені відповідальними за здійснення контролю за належним матеріально-технічним забезпеченням 

дільничних виборчих комісій при підготовці та проведенні місцевих виборів 

25 жовтня 2020 року 

 

№ 

з/п 

№  

виборчої 

дільниці 

Адреса виборчої дільниці 

(відповідно до постанови ЦВК) 

П.І.Б. 

відповідального пра-

цівника 

Виконавчий орган 

 
 

1 2 3 4 5 

 

м.Кропивницький, Фортечний район 

Звичайні виборчі дільниці 

 

1.  350814 Вул.Мінська, 151, центр - приміщення 

Кропивницької міської державної лікарні 

ветеринарної медицини 

 

Шевченко А.О. Департамент надання 

адміністративних послуг 

2.  350815 Вул.Лелеківська, 1, с.Підгайці Кіровоградського 

району, центр - приміщення Регіонального офісу 

водних ресурсів у Кіровоградській області 

 

Ковеня О.П. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

3.  350816 Вул.Короленка, 46, центр – приміщення  

комунального закладу «Ліцей «Сокіл» Міської 

ради міста Кропивницького» 

 

Кархова Т.Б. Відділ бухгалтерського 

обліку 



  2     Продовження 

1 2 3 4 5 

4.  350817 Вул.Леваневського, 2-б, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 25 «Загальноосвітня школа                          

I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Бебко В.В. Управління молоді і спорту 

5.  350818 Вул.Добровольського, 4, центр - приміщення 

Льотної академії Національного авіаційного 

університету, навчальний корпус № 2 

Смолянцева О.Б. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

6.  350819 Вул.Добровольського, 12-а, центр - приміщення 

Льотної академії Національного авіаційного 

університету, будинок культури «Авіатор» 

Лаврусь А.М. Департамент надання 

адміністративних послуг 

7.  350820 Вул.Авіаційна, 64, центр - приміщення 

комунального закладу «Гімназія імені Олени 

Журливої Міської ради міста Кропивницького» 

Дорохіна Л.В. Управління молоді і спорту 

8.  350821 Вул.Варшавська, 91-а, центр - приміщення філії 

ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація 

України» «Кіровоградський комбінат 

хлібопродуктів № 1» 

Хлівняк В.М. Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

9.  350822 Вул.Олени Теліги, 75, центр - приміщення 

Кропивницького міського центру обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб 

Ігнатова Н.Ф. Спеціалізована інспекція 

10.  350823 Вул.Василя Нікітіна, 25, центр - приміщення 

комунального закладу «Новомиколаївська 

гімназія Міської ради міста Кропивницького» 

Солтик Ю.М. Департамент надання 

адміністративних послуг 

11.  350824 Вул.Василя Нікітіна, 21-а, центр - приміщення 

Регіонального центру професійної освіти                                          

ім. О.С. Єгорова 

Нікітенко О.В. Департамент надання 

адміністративних послуг 



  3     Продовження 

1 2 3 4 5 

12.  350825 Вул.Варшавська, 2, центр - приміщення 

Центральноукраїнського інституту Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний 

заклад» «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 

 

Бершадський В.І. Департамент надання 

адміністративних послуг 

13.  350826 Вул.Юрія Олефіренка, 6, центр - приміщення 

Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Никифоренко О.М. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

14.  350827 Вул.Шульгиних, 38, центр - приміщення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

Коробко Т.О. Фінансове управління 

15.  350828 Вул.Віктора Чміленка, 31, центр - приміщення 

комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста 

Кропивницького» 

Іванов С.П. Управління молоді і спорту 

16.  350829 Вул.Вокзальна, 18-а, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 17 «Орлятко» комбінованого типу 

 

Юркевич І.А. Відділ по роботі зі 

зверненнями громадян 

17.  350830 Просп.Перемоги, 16, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

 

Сива В.М. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 



  4     Продовження 

1 2 3 4 5 

18.  350831 Вул. Глинки, 1, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 32» «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (ІІ корпус) 

Сидоренко І.П. Управління освіти 

19.  350832 Вул.Комарова, 11, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 52 «Казковий» 

 

Багдасарян В.С. Управління капітального 

будівництва 

20.  350833 Вул.Соборна, 19-а, центр - приміщення 

обласного комунального виробничого 

підприємства «Дніпро-Кіровоград» 

 

Рибак М.А. Відділ з питань праці 

21.  350834 Вул.Глинки, 1, центр - приміщення комунального 

закладу «Навчально-виховне об'єднання № 32» 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа 

мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Гавриш С.А. Управління освіти 

22.  350835 Вул.Комарова, 64, центр - приміщення 

Донецького національного медичного 

університету 

Горбовський С.В. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

23.  350836 Вул.Курганна, 64, центр - приміщення 

комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 2 Міської ради міста 

Кропивницького» 

 

Бєлявська М.О. Управління молоді і спорту 



  5     Продовження 

1 2 3 4 5 

24.  350837 Вул.Комарова, 54, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного 

виховання «Калинка» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Балакірєва С.М. Відділ кадрової роботи 

25.  350838 Вул.Академіка Тамма, 29, центр - приміщення 

публічного акціонерного товариства «Науково-

виробниче підприємство «Радій» 

Крейтор С.П. Відділ з питань праці 

26.  350839 Вул.Андріївська, 66-а, центр - приміщення 

Кіровоградської обласної організації «Українське 

товариство глухих» 

Бабій І.В. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

27.  350840 Вул.Габдрахманова, 5, центр - приміщення 

комунального некомерційного підприємства 

«Поліклінічне об'єднання Міської ради міста 

Кропивницького» 

Лакатош В.І. Управління комунальної 

власності 

28.  350841 Вул.Вокзальна, 33, центр - приміщення 

комунального закладу «Об'єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської 

ради міста Кропивницького» ДЮК «Ровесник» 

Бірко А.О. Управління молоді і спорту 

29.  350842 Вул.Озерна Балка, 3-а, центр - приміщення  

Кіровоградського водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Голубничий Б.С. Спеціалізована інспекція 

30.  350843 Проїзд Тінистий, 5, центр - приміщення 

комунального підприємства «Спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна організація» Міської 

ради міста Кропивницького 

Мічкур М.Б. Спеціалізована інспекція 

31.  350845 Вул.Лавандова, 27, центр - приміщення 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Екостайл» 

Матвієнко Д.С. Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 



  6     Продовження 

1 2 3 4 5 

32.  350846 Вул.Академіка Корольова, 11, центр - 

приміщення  комунального закладу «Об'єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького»  

ДЮК «Надія» 

Байрамова М.А. Управління молоді і спорту 

33.  350847 Вул.Шатила, 4, центр - приміщення 

Кропивницького вищого професійного училища 

 

Воротнюк М.В. Управління капітального 

будівництва 

34.  350848 Вул.Бєляєва, 1, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 - 

позашкільний центр Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Левченко О.І. Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

35.  350849 Вул.Бєляєва, 5-а, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 71 «Катеринка» комбінованого типу 

 

Гончар Н.П. Відділ з питань праці 

36.  350850 Просп.Євгена Тельнова, 45, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

 

Тухватулліна О.Ф. Відділ з питань праці 

37.  350851 Вул.Академіка Корольова, 27/21, центр - 

приміщення гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради 

Ковбасюк А.В. Управління комунальної 

власності 

38.  350852 Вул.Академіка Тамма, 4-а, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 63 «Посмішка» 

 

Сабрам К.М. 

 

Відділ по роботі із засобами 

масової інформації 



  7     Продовження 

1 2 3 4 5 

39.  350853 Вул.Волкова, 24, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -

ліцей № 19 - позашкільний центр» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Грінченко В.С. Фінансове управління 

40.  350854 Вул.Волкова, 15, центр - приміщення Державного 

закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти «Центральноукраїнський будівельний 

ліцей» 

Шварцман М.В. Управління капітального 

будівництва 

41.  350855 Просп.Університетський, 5/2, центр - 

приміщення Кропивницького коледжу 

механізації сільського господарства 

Малиновська А.Б. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

42.  350856 Вул.Юрія Коваленка, 15-а, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 68 «Золота рибка» комбінованого типу 

Лапа Р.С. Управління соціальної 

підтримки населення 

43.  350857 Вул.Юрія Коваленка, 9-а, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

Боришколь Л.С. Управління містобудування 

та архітектури 

44.  350858 Вул.Пацаєва, 10-а, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 67 «Дельфін» комбінованого типу 

Прудко Н.В. Управління освіти 

45.  350859 Вул.Пацаєва, 11-а, центр - приміщення  

комунального закладу «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 62 «Супутник» 

комбінованого типу Кіровоградської міської 

ради» 

Кумпан С.Г. Управління освіти 
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46.  350860 Вул.Космонавта Попова, 11-а, центр - 

приміщення комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання – «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір'я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

 

Чанковська І.С. Загальний відділ 

47.  350861 Вул.Космонавта Попова, 9, корп. 1, центр - 

приміщення комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Василенко К.С. Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

48.  350862 Вул.Генерала Жадова, 23-д, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 3 «Незабудка» 

 

Зієрова Т.А. Управління апарату міської 

ради 

49.  350863 Вул.Космонавта Попова, 28/20, центр - 

приміщення комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання № 35 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Сорочан А.В. Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

50.  350864 Вул.Генерала Жадова, 23, корп. 2, центр -

приміщення комунального некомерційного 

підприємства «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня» 

Міської ради міста Кропивницького» жіночої 

консультації № 1 

 

Максименко І.І. Управління охорони 

здоров'я 
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51.  350865 Вул.Генерала Жадова, 21, корп. 2, центр -

приміщення комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького» 

Міської ради міста Кропивницького» 

Бєлєсєнєв С.А. Управління містобудування 

та архітектури 

52.  350866 Вул.Генерала Жадова, 21-а, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 14 «Калинка» 

Тараненко Г.Г. Управління містобудування 

та архітектури 

53.  350867 Вул.Юрія Коваленка, 6/5, центр - приміщення 

Центральноукраїнського вищого професійного 

училища імені Миколи Федоровського 

 

Кумпан Л.С. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

54.  350868 Просп.Університетський, 8, центр - приміщення  

гуртожитку № 3 Центральноукраїнського 

національного технічного університету 
 

Гуйван О.С. Управління містобудування 

та архітектури 

55.  350869 Вул. Юрія Коваленка, 4-а центр - приміщення 

Донецького національного медичного 

університету 

 

Гінкота Є.О. Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

56.  350870 Смт.Нове, вул.Металургів, 22-а, центр - 

приміщення загальноосвітньої школи І ступеня 

№ 37 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Кічкіна Н.В. Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

57.  350871 Смт.Нове, вул.Металургів, 33-а, центр - 

приміщення загальноосвітньої школи  

ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

 

Черноморченко Н.А. Управління освіти 
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58.  350872 Смт.Нове, вул.Металургів, 25-а, центр - 

приміщення комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м.Кропивницького» 

амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини № 7 

Безеда О.Д. Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

59.  350873 Смт.Нове, вул.Металургів, 34-а, центр - 

приміщення дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 16 «Дружба» комбінованого типу 

Рябова О.В. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

60.  350874 Вул.Кременчуцька, 13, центр - приміщення 

Міської централізованої бібліотечної системи 

міста Кропивницького 

Чорна Н.М. Управління культури і 

туризму 

61.  350875 Вул.Вокзальна, 19, центр - приміщення 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 14 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Мироненко Л.А. Спеціалізована інспекція 

62.  350876 Вул.Дарвіна, 23, центр - приміщення 

Кіровоградського районного будинку культури 

(танцювальна зала) 

Пугач В.В. Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

63.  350877 Вул.Сергія Сєнчева, 67, корп. 2, центр - 

приміщення комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 3» 

Міської ради міста Кропивницького 

Григораш В.М. Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

64.  350878 Вул.Дарвіна, 23, центр - приміщення 

Кіровоградського районного будинку культури 

(хол) 

Пугач В.В. Управління розвитку 

транспорту та зв'язку 

65.  350879 Вул.Івана Франка, 18, центр - приміщення 

комунального закладу «Балашівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» 

Серопян Є.О. Управління освіти 
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66.  350880 Вул.Казанська, 13, центр - приміщення 

комунального закладу «Лелеківська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» 

Пилипенко В.В. Управління Державного 

архітектурно-будівельного 

контролю 

67.  350881 Вул.Берегова, 1, центр - приміщення 

комунального закладу «Козацька гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» 

Пуляєва Г.В. Управління капітального 

будівництва 

Спеціальні виборчі дільниці 

68.  350882 Вул.Короленка, 58, центр - приміщення 

комунального некомерційного підприємства 

«Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 

Кіровоградської обласної ради» 

Тереза О.В. Юридичне управління 

69.  350883 Вул.Короленка, 56, центр - приміщення 

комунального закладу «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» 

Тереза О.В. Юридичне управління 

70.  350884 Вул.Олени Журливої, 1, центр - приміщення 

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру 

ІІ рівня» 

Кузко Т.С. Фінансове управління 

71.  350885 Вул.Фортеця, 21, центр - приміщення стаціонару 

№ 1 комунального закладу «Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда» 

Андрюшкова Ю.В. Управління з питань захисту 

прав дітей 

72.  350886 Вул.Волкова, 1-а, центр - приміщення 

комунального некомерційного підприємства 

«Обласний клінічний кардіологічний центр 

Кіровоградської обласної ради» 

Буквич Т.В. Управління охорони 

здоров'я 

73.  350887 Просп.Університетський, 2/5, центр - 

приміщення комунального некомерційного 

підприємства «Кіровоградська обласна лікарня 

Кіровоградської обласної ради» 

Мицул Т.І. Управління охорони 

здоров'я 
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74.  350888 Вул.Академіка Корольова, 34/19, центр - 

приміщення комунального некомерційного 

підприємства «Кіровоградський обласний 

наркологічний диспансер Кіровоградської 

обласної ради» 

Носаль С.А. Управління з питань захисту 

прав дітей 

75.  350890 Вул.Олега Паршутіна, 5, центр - приміщення 

Кіровоградської центральної районної лікарні 

 

Гончаренко О.П. Управління апарату міської 

ради 

76.  350891 Смт.Нове, вул.Металургів, 2-а, центр - 

приміщення комунального некомерційного 

підприємства «Обласна клінічна психіатрична 

лікарня Кіровоградської обласної ради» 

 

Кирилов А.М. Управління Державного 

архітектурно-будівельного 

контролю 

 

м.Кропивницький, Подільський район 

Звичайні виборчі дільниці 
 

77.  350892 С.Гірниче, вул. Лінія 1-а, 3-а центр -  приміщення 

музичної школи № 4 міста Кропивницького 

Царан С.О. Управління культури і 

туризму 

78.  350893 С.Гірниче, вул. Лінія 6-а, 30, центр - приміщення 

комунального закладу «Гірнича гімназія Міської 

ради міста Кропивницького» 

Черноморченко Н.А. Управління освіти 

79.  350894 Вул.Микитенка, 15, центр - приміщення будинку 

культури Масляниківки 

Петринська В.В. Управління культури і 

туризму 

80.  350895 Вул.Микитенка, 35/21, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

Міської ради міста Кропивницького» 

Ткаченко А.В. Управління освіти 
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81.  350896 Вул.Бобринецький шлях, 106-а, центр - 

приміщення Кіровоградської філії  

ПАТ «Укртелеком» 

Гаврилюк Р.П. Департамент надання 

адміністративних послуг 

82.  350897 Вул.Бобринецький шлях, 2, центр - приміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 19 «Дзвіночок» 

Ткаченко А.В. Управління освіти 

83.  350898 Пров.Фортечний, 23-а, центр - приміщення 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 72 

«Гномик» комбінованого типу 

Каменська І.Е. Управління апарату міської 

ради 

84.  350899 Вул.Генерала Шумілова, 30, центр - приміщення 

комунального закладу «Гімназія імені 

Олександра Пушкіна Міської ради міста 

Кропивницького» 

Савельєва К.О. Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

85.  350900 Пров.Фортечний, 7, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітній заклад  

І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький заклад 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Каменська І.Е. Управління апарату міської 

ради 

86.  350901 Вул.Павла Луньова, 9, центр - приміщення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

Васильєва О.К. Управління освіти 

87.  350902 Вул.Генерала Родимцева, 92-а, центр - 

приміщення фізкультурно-оздоровчого 

комплексу «Водник» 

Гречуха М.В. Департамент надання 

адміністративних послуг 

88.  350903 Вул.Преображенська, 101, центр - приміщення  

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№ 37 «Ластівка» комбінованого типу 

Ковпак Т.М. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 
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89.  350904 Вул.Вознесенська, 97, центр - приміщення 

комунального закладу «Кущівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» 

 

Москаленко О.М. Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

90.  350905 Вул.Таврійська, 29/32, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

 

Навроцька І.Г. Управління освіти 

91.  350906 Вул.Новгородська, 41, центр - приміщення 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

 

Ткач А.В. Управління освіти 

92.  350907 Вул.Кропивницького, 22, центр - приміщення 

Комунального закладу «Центральна міська 

лікарня» м. Кіровограда 

Грінченко В.С. Фінансове управління 

93.  350908 Вул.Тараса Карпи, 85, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 24 – центр дитячої та юнацької творчості 

«Оберіг» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Марчук С.О. Управління містобудування 

та архітектури 

94.  350909 Вул.Арсенія Тарковського, 67, центр - 

приміщення ВАТ по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» 

 

Ігнатко І.М. Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 
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95.  350910 Вул.Тараса Карпи, 85, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 24 – центр дитячої та юнацької творчості 

«Оберіг» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Бріцова І.Г. Відділ ведення обліку житла 

96.  350911 Вул.Преображенська, 103, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (корпус № 2) 

Навроцька І.Г. Управління освіти 

97.  350912 Вул.Архітектора Паученка, 64/53, центр - 

приміщення комунального підприємства по 

управлінню будинками Кіровоградської обласної 

ради 

Якунін С.В. Відділ по роботі із засобами 

масової інформації 

98.  350913 Вул.Велика Перспективна, 39/63, центр - 

приміщення комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Лопатіна В.С. Загальний відділ 

99.  350915 Вул.Арсенія Тарковського, 25, центр - 

приміщення навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання» 

Власенко Т.С. Спеціалізована інспекція 



  16     Продовження 
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100.  350916 Вул.Декабристів, 26, центр - приміщення 

Державного закладу професійної (професійно-

технічної) освіти «Кропивницький професійний 

ліцей сфери послуг і торгівлі» 

Вавринюк О.В. Управління апарату міської 

ради 

101.  350917 Вул.Дворцова, 22-а, центр - приміщення  

громадської організації «Товариство інвалідів 

Великої Вітчизняної та інших війн міста 

Кіровограда» 

Резніченко А.Л. Відділ по роботі із засобами 

масової інформації 

102.  350918 Вул.Шевченка, 1, центр - приміщення 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, навчальний корпус № 5 

Гаращенко А.Г. Управління соціальної 

підтримки населення 

103.  350919 Вул.В’ячеслава Чорновола, 15, центр - 

приміщення комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Спеціалізований 

навчальний заклад «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання» «Контакт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Переведенцева О.В. Управління з питань захисту 

прав дітей 

104.  350920 Студентський бульвар, 11, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

№ 34 економіко-правовий ліцей «Сучасник»  

дитячо-юнацький центр» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Драган С.В. Архівний відділ 

105.  350921 Вул.Леоніда Куценка, 5, центр - приміщення 

Кропивницького коледжу харчування та торгівлі 

Кібко Г.М. Архівний відділ 

106.  350922 Студентський бульвар, 16, центр - приміщення 

Кіровоградського медичного коледжу імені  

Є.Й. Мухіна 

Лесюн Л.Є. Архівний відділ 
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107.  350923 Пров.Лісний, 4, центр - приміщення гуртожитку 

Кіровоградського медичного коледжу імені  

Є.Й. Мухіна 

Григораш Н.С. Архівний відділ 

108.  350924 Вул.Євгена Маланюка, 4, центр - приміщення 

комунального закладу «Музична школа № 2  

ім. Ю.С. Мейтуса міста Кропивницького» 

Бреус Т.В. Управління культури і 

туризму 

109.  350925 Студентський бульвар, 21, центр - приміщення 

комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Ахметова О.А. Управління соціальної 

підтримки населення 

110.  350926 Вул.Полтавська, 37, центр - приміщення 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, гуртожиток № 4 

Балакірєв В.Д. Управління з питань захисту 

прав дітей 

111.  350927 Вул.Полтавська, 35, центр - приміщення 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, гуртожиток № 3 

Мосендз А.А. Управління з питань захисту 

прав дітей 

112.  350928 Пл.Дружби Народів, 8 центр-приміщення  

Кіровоградського інституту розвитку людини 

Банул Г.С. Архівний відділ 

113.  350929 Вул.Полтавська, 73, центр - приміщення 

Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету, гуртожиток 

Федорова Л.А. Загальний відділ 

114.  350930 Вул.Чернишевського, 36, центр - приміщення 

Кропивницького психоневрологічного інтернату 

з геріатричним відділенням 

Копецький Ю.Б. Сектор мобілізаційної 

роботи та територіальної 

оборони 
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Спеціальні виборчі дільниці 
 

115.  350931 Вул.Салганні Піски, 14, центр - приміщення 

комунального некомерційного підприємства 

«Міська лікарня № 2 ім.Святої Анни» Міської 

ради міста Кропивнинцького» 

Бондарь Т.В. Управління охорони 

здоров'я 

116.  350933 Вул.Архітектора Паученка, 45/35, центр - 

приміщення комунального закладу «Центральна 

міська лікарня м.Кіровограда» 

Цибулько Л.О. Фінансове управління 

117.  350934 Вул.Преображенська, 79/35, центр - приміщення 

комунального некомерційного підприємства 

«Обласна клінічна дитяча лікарня 

Кіровоградської обласної ради» 

Євплова Н.В. Управління охорони 

здоров'я 

118.  350935 Вул.Ялтинська, 1, центр - приміщення 

комунального некомерційного підприємства 

«Обласний клінічний онкологічний центр 

Кіровоградської обласної ради» 

Кривенко М.В. Управління охорони 

здоров'я 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького          Людмила МАСЛО 



 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

23 вересня 2020 року № 121 

 

Форма 1 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо матеріально-технічного забезпечення дільничної виборчої комісії * 

№ ________ 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 

(станом на 07 жовтня 2020 року) 
 

Адреса дільниці  ___________________________________________________ 
 

Назва закладу/установи/організації_________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Перелік обладнання, техніки,  

матеріальних цінностей (за нормами) 

 

Потребує 
(кількість або 

ін.позначка) 

 

Не потребує 
(кількість, 

фактична 

наявність) 

1.  Телефонний (факсимільний) апарат            (1)   

2.  
Телефонний зв'язок  та необхідність 

підключення лінії (вказати номер телефону, який 

буде на виборчій дільниці) 

  

3.  
Підключення електричних мереж 
(вказати, де саме: зовнішнє, внутрішнє) 

  

4.  Копіювальний апарат   

5.  
Комп’ютер з оптичним дисководом та 

можливістю запису CD/DVD-RW                      

  

6.  Принтер                              

7.  Сейф або металева шафа   

8.  
Аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо) 
 

  

9.  
Державний Прапор України 

 

  

10.  Столи                                          (не менше 10)   

11.  

Стільці   
виборча дільниця до 500 виборців – не менше 28; 

від 500 до 1500 виборців – не менше 33; 

понад 1500 виборців – не менше 40                                                            

  

12.  
Медична аптечка 

 

  

13.  
Засоби протипожежної безпеки (1 комплект) 
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14.  
Стенди для розміщення офіційних матеріалів 

комісії    (або інші пристосування) 

  

15.  
Вид опалення приміщення: 

газове, електричне, інше 

(необхідне підкреслити) 

  

16.  

Приміщення облаштоване та адаптоване 

для потреб осіб з порушенням здоров'я,  

у т.ч. осіб на кріслах колісних та ін., 

маломобільних груп населення, а саме: 

пандус, кнопка виклику, символ 

доступності (необхідне підкреслити) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.  
Поверх приміщення для голосування 
 

вказати 

 

 

 
 

Керівник підприємства, установи ________________________________________ 
          (прізвище, ім’я, по батькові, підпис) 
 

    контактний телефон керівника________________________________ 
 
 

  М.П. 
 

 

 

Перевірку здійснив відповідальний працівник __________________________ 
            (прізвище, ім’я, по батькові, підпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - складається у двох примірниках 
 

Примітка: рекомендувати керівникам підприємств, установ, при здійсненні 

передачі матеріально-технічних цінностей скласти відповідні акти 
 



 
 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

23 вересня 2020 року № 121 
 

Форма 2 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо матеріально-технічного забезпечення дільничної виборчої комісії * 

№ _______ 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 

(станом на 20 жовтня 2020  року) 
 

Кількість виборців __________________ 
 

Адреса дільниці  _____________________________________ 
 

Телефон дільниці           __________________________________________ 

 
№ 

з/п 
Перелік обладнання, техніки,  

матеріальних цінностей (за нормами) 

 

Потребує 
(кількість або 

ін.позначка) 

 

Не потребує 
(кількість, 

фактична 

наявність) 

1.  Державний Прапор України      (1) 

 

  

2.  Письмові столи для видачі бюлетенів 

(з розрахунку  2 столи на 500 виборців) 

  

3.  Стільці   
виборча дільниця до 500 виборців – не менше 28; 

від 500 до 1500 виборців – не менше 33; 

понад 1500 виборців – не менше 40                                                            

  

4.  Телефонний (факсимільний) апарат 

 

  

5.  Сейф або металева шафа 

 

  

6.  Аварійне освітлення 

(ліхтарі, лампи тощо) 

  

7.  Копіювальний апарат 

 

  

8.  Комп’ютер з оптичним дисководом та 

можливістю запису CD/DVD-RW   

  

9.  Принтер 

 

  

10. Медична аптечка 

 

  

11. Засоби протипожежної безпеки        (1 комплект) 
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12. Стенд для розміщення офіційних матеріалів                                  

(або інші пристосування) 

 

  

13. Вивіска з графіком режиму роботи дільниці 

 

  

14. Наявність освітлення: 

внутрішнє, зовнішнє 
 

  

 

 

 

Представник дільничної виборчої комісії 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові підпис) 
 

 

 М.П. 

 

 

 

Перевірку здійснив відповідальний працівник_____________________________ 
                (прізвище, ім’я, по батькові, підпис) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - складається у двох примірниках 


