
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 м.Кропивницький      від 12 січня 2021 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. - директор виконавчий товариства з додатковою 

відповідальністю “М'ЯСОКОМБІНАТ “ЯТРАНЬ” 

Балакірєва С.М. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Вєхтєв В.В. 

 

- голова громадської організації “Об'єднання ветеранів 

АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку 

спеціального призначення “Редут” 

Згривець Р.Ф. - генеральний директор ТОВ “АФ Відродження” та    

ТОВ “АФ Хлібодар”, директор ТОВ “Колорит+” 

Колодяжний С.О. 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Колюка О.С. - секретар Кропивницької міської ради восьмого 

скликання   

Солонар Л.М. 

 

- віцепрезидент Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати 

Марченко Л.М. 

 

- староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

Закаблуковський В.О. -

  

голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради 

Стецюк В.Н. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

Кролевець А.В. 

 

- генеральний директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Екселент М” 
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На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 та відповідальні працівники: 

 

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

  виконавчих органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Житник В.П. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

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

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

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

  архітектури 

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

  виконавчих органів ради 

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

Татарко Д.А.  - заступник начальника юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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  

Черкасська К.В. - заступник начальника управління молоді та спорту 

Шустер Є.М. - радник міського голови 

 

 

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" - 

 

П О Р Я Д О К  

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

1. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради “Про передачу 

майна” 
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 Житник Віктор Петрович 

2. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 09 липня 2019 року № 396 “Про надання фінансової підтримки міським 

громадським об'єднанням соціальної спрямованості” 
  

 Черкасська Катерина Володимирівна 

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

Кропивницького від 10 листопада 2020 року № 591 “Про влаштування 

неповнолітньої дитини, позбавленої батьківського піклування, до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

5. Про присвоєння номерів часткам будинку за адресою: провулок Полтавський, 11 

у місті Кропивницькому  

6. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів 

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

громадського транспорту в м. Кропивницькому 
  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

8. Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Василя Нікітіна, 11/8 у                    

м. Кропивницькому до категорії нежилих 

9. Про переведення жилої квартири № 21 по бульвару Студентському, 12 у               

м. Кропивницькому до категорії нежилих  

10. Про переведення нежилого приміщення по вул. Михайлівській, 56 у                    

м. Кропивницькому до категорії жилих 

11. Про переведення нежилої будівлі по вул.Курганній, 45 у м. Кропивницькому до 

категорії жилих 

12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                            

12 червня 2018 року № 2137 

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                   

ТОВ “ЄВРОБУД ЦЕНТР” 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

14. Про надання статусу  

15. Про надання статусу  

16. Про втрату статусу 

17. Про відрахування Х******** (А*******) *.*. з дитячого будинку сімейного типу 

Х*********** 

18. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

19. Про зарахування дітей до дитячого будинку сімейного типу Х********* 

20. Про призначення уповноваженої особи 

21. Про припинення опіки над майном дітей 

22. Про затвердження висновку 

23. Про надання дозволів  

24. Про надання дозволів  
  

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

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 11 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради “Про передачу майна” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 1 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

Доповідав: Житник В.П. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 2  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 09 липня 2019 року № 396 “Про 

надання фінансової підтримки міським громадським 

об'єднанням соціальної спрямованості” 

Доповідала:  Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 3 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 10 листопада 2020 

року № 591 “Про влаштування неповнолітньої дитини, 

позбавленої батьківського піклування, до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” 

Доповідала:  Черкаська К.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 4 (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номерів часткам будинку за адресою: 

провулок Полтавський, 11 у місті Кропивницькому 
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Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 5  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 6 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в м. 

Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 7 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Василя 

Нікітіна, 11/8 у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

Доповідала:  Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 8 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення жилої квартири № 21 по бульвару 

Студентському, 12 у м. Кропивницькому до категорії 

нежилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 9  (додається) 

Доручення: 

Мартиновій І.В. – тримайте на контролі питання 

розміщення аптек. 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилого приміщення по                                

вул. Михайлівській, 56 у  м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” -  11 “проти” - “утримались” – 

 

 
  



 

Вирішили: 
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Прийняти рішення № 10  (додається)                           

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилої будівлі по вул.Курганній, 45 у                 

м. Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 11  (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 12 червня 2018 року № 2137 

Доповідала:  Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 12  (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                   

ТОВ “ЄВРОБУД ЦЕНТР” 

Доповідала:  Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 13 (додається) 

Доручення: 

Мартиновій І.В. – звернути увагу на розміщення реклами по 

вул. Першій Виставковій 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 14 (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 15  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:   Про втрату статусу 

Доповідала:  Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 16  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про відрахування Х********** (А********) *.*. з дитячого 

будинку сімейного типу Х********* 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 17  (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 18  (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про зарахування дітей до дитячого будинку сімейного типу 

Х********* 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 19  (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 20 (додається) 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над майном дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 21 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 22  (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 23  (додається) 
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СЛУХАЛИ:   Про надання дозволів 

Доповідала:  Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: Прийняти рішення № 24  (додається) 

 

 

    

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

   

 

          

    

 

    

    

        

   

    

    

       

   

    

    

     

   

     

    

     

   

 

     

    

  

  

   

   

 

     

  

    

  

  



  

    

  

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які увійшли до протоколу № 1 

 засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

  12 січня 2021 року 

 

1. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

“Про передачу майна” 

№ 1 

   

2. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

№ 2 

   

3. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 09 липня 2019 року № 396 “Про 

надання фінансової підтримки міським громадським 

об'єднанням соціальної спрямованості”  

№ 3 

   

4. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького від 10 листопада 2020 року № 591 

“Про влаштування неповнолітньої дитини, позбавленої 

батьківського піклування, до комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

№ 4 

   

5. Про присвоєння номерів часткам будинку за адресою: 

провулок Полтавський, 11 у місті Кропивницькому 

№ 5 

   

6. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

№ 6 

   

7. Про затвердження акта приймання-передачі на баланс 

влаштованих зупинок громадського транспорту в                               

м. Кропивницькому 

№ 7 

   

8. Про переведення жилої квартири № 3 по вул. Василя                       

Нікітіна, 11/8 у м. Кропивницькому до категорії нежилих  

№ 8 

   

9. Про переведення жилої квартири № 21 по бульвару 

Студентському, 12 у м. Кропивницькому до категорії нежилих 

№ 9 

   

10. Про переведення нежилого приміщення по                                          

вул. Михайлівській, 56 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих  

№ 10 

   

11. Про переведення нежилої будівлі по вул.Курганній, 45 у                     

м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 11 
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12. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

12 червня 2018 року № 2137 

№ 12 

   

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                   

ТОВ “ЄВРОБУД ЦЕНТР” 

№ 13 

   

14. Про надання статусу № 14 

   

15. Про надання статусу  № 15 
   

16. Про втрату статусу № 16 
   

17. Про відрахування Х********** (А**********) *.*. з дитячого 

будинку сімейного типу Х********** 

№ 17 

   

18. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною № 18 
   

19. Про зарахування дітей до дитячого будинку сімейного типу 

Х********* 

№ 19 

   

20. Про призначення уповноваженої особи № 20 
   

21. Про припинення опіки над майном дітей № 21 
   

22. Про затвердження висновку № 22 
   

23. Про надання дозволів  № 23 
   

24. Про надання дозволів № 24 
   

 


