
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 

засідання Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради восьмого скликання 

 

 м. Кропивницький      від 26 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   

Кролевець А.В. 

 

- генеральний директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Екселент М” 

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 
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Із складу виконкому відсутні: 
Солонар Л.М. 

 

- віцепрезидент Кіровоградської регіональної  

торгово-промислової палати 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 та відповідальні працівники: 
 

Бєжан М.М. - заступник міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради 

Магер Н.І. - начальник відділу кадрової роботи  

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

  виконавчих органів ради 

Вовенко О.А. -  т.в.о. начальника управління земельних відносин та  

   охорони навколишнього природного середовища 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Горбенко О.А. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

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

  комунального господарства 

Макарук О.О. - начальник управління охорони здоров'я  

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

  архітектури 

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

  виконавчих органів ради 

Рахуба Н.А. - директор департаменту - начальник управління   

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

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

Смаглюк М.О. - начальник 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 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із засобами масової 

  інформації  

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

Чельнік О.С.                 - директор КП „Теплоенергетик” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 
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Райкович А.П. На розгляд виконкому вноситься 35 питань. 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 
 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької 

міської ради” 
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

2. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я на 2021-2025 

роки” 
  

 Назарець Анна Федорівна 

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на 

2021-2025 роки” 
  

 Якунін Сергій Володимирович 

4. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2021 року 
  

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

5. Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2021 рік 
  

 Вовенко Олег Анатолійович 

6. Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з роздільного 

збору твердих побутових відходів для закладів освіти міста 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

7. Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 

8. Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від                    

21 грудня 2016 року № 682 „Про утворення міської комісії з безпеки 

дорожнього руху в м. Кропивницькому” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

10. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 

„Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників                  

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки” 
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11. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 

„Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки” 

  

 Рахуба Ніна Афанасіївна 

12. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки” 

13. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2021-2023 роки” 

14. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки” 

15. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

м. Кропивницькому на 2021-2023 роки” 

16. Про дострокове припинення договорів 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

18 грудня 2018 року № 2166 

18. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

07 квітня 2015 року № 1684 

19. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

13 жовтня 2008 року № 908 

  

 Черкасська Катерина Володимирівна 

20. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Кропивницькому на 2021-2024 роки”  

21. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 

року № 721 „Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

22. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021-2023 роки” 

23. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Міської програми „Молодь” на 2021-2023 роки” 

24. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2021-2023 роки” 

25. Про організацію харчування вихованців комунального закладу 

„Дитячий будинок „Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” на 

2021 рік” 
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 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

26. Про надання статусу 

27. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дитини від 

матері без позбавлення її батьківських прав 

28. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дитини від 

батька без позбавлення  батьківських прав 

29. Про затвердження висновку 

30. Про утворення прийомної сім’ї Олієвських та влаштування до неї на 

виховання та спільне проживання малолітніх дітей 

31. Про встановлення опіки над майном дитини 

32. Про надання дозволів 

33. Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя 

34. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

у новій редакції та її складу 

35. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 12 січня 2021 року № 22 „Про затвердження висновку” 

  

 Різне 

 

 

Райкович А.П. 

 

 

 

 

 

Результати 

голосування: 

Райкович А.П. 

 

Мосін О.В.   

 

Райкович А.П.           

Які будуть пропозиції до порядку денного? 

Вношу пропозицію розглянути проєкт рішення  „Про 

погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності „Безпечне місто” на 2021-2023 

роки”.  

"за" -  11                          „проти”-               „утримались”- 

 

Ще додаткові питання є чи немає? 

 

Прошу розглянути в розділі „Різне” інформацію про 

коригування тарифів на тепло без прийняття рішення. 

Так, є необхідність розглянути дану інформацію. Ми 

йдемо на сесію 02 лютого, ми повинні і депутатам надати 

інформацію про ситуацію в місті. До цього періоду 

відбудуться певні правові дії  з боку Кабінету Міністрів 

України, є певні домовленості з Прем”єр-міністром 

України і це повинно бути закріплено в документі. Якщо 

не буде підписаний меморандум і ми не побачимо прямі 

шляхи розподілу відповідальності і, головне, фінансового 

рішення про прийняття цін на енергоресурси, тоді ми 

повернемося до коригування тарифів. 

Пропоную прийняти порядок денний в цілому 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались" - 
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П О Р Я Д О К  

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради з доповненням 
 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької 

міської ради” 
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

2. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я на 2021-2025 

роки” 
  

 Назарець Анна Федорівна 

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на 

2021-2025 роки” 
  

 Якунін Сергій Володимирович 

4. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2021 року 
  

 Горбенко Оксана Анатоліївна 

5. Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2021 рік 
  

 Вовенко Олег Анатолійович 

6. Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з роздільного 

збору твердих побутових відходів для закладів освіти міста 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

7. Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 

8. Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від                    

21 грудня 2016 року № 682 „Про утворення міської комісії з безпеки 

дорожнього руху в м. Кропивницькому” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

10. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 

„Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників                  

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки” 

11. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 

„Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки” 
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 Рахуба Ніна Афанасіївна 

12. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки” 

13. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2021-2023 роки” 

14. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки” 

15. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

м. Кропивницькому на 2021-2023 роки” 

16. Про дострокове припинення договорів 

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

18 грудня 2018 року № 2166 

18. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

07 квітня 2015 року № 1684 

19. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

13 жовтня 2008 року № 908 

  

 Черкасська Катерина Володимирівна 

20. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Кропивницькому на 2021-2024 роки”  

21. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 

року № 721 „Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

22. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021-2023 роки” 

23. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Міської програми „Молодь” на 2021-2023 роки” 

24. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2021-2023 роки” 

25. Про організацію харчування вихованців комунального закладу 

„Дитячий будинок „Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” на 

2021 рік” 

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

26. Про надання статусу 

27. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дитини від 

матері без позбавлення її батьківських прав 
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28. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дитини від 

батька без позбавлення  батьківських прав 

29. Про затвердження висновку 

30. Про утворення прийомної сім’ї Олієвських та влаштування до неї на 

виховання та спільне проживання малолітніх дітей 

31. Про встановлення опіки над майном дитини 

32. Про надання дозволів 

33. Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя 

34. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

у новій редакції та її складу 

35. 

 
 

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 12 січня 2021 року № 22 „Про затвердження висновку” 
 

 

36. 

Шишко Олександр Миколайович 

„Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

„Безпечне місто” на 2021-2023 роки” 

 Різне 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про структуру та загальну чисельність виконавчих 

органів Кропивницької міської ради” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кролевець А.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 25 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Програми розвитку галузі охорони 

здоров’я на 2021-2025 роки” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 26  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Програми розвитку культури в                  

м. Кропивницькому на 2021-2025 роки” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 27 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2021 

року 

Доповідав: Якунін С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 28 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2021 рік 

Доповідала: Горбенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 29 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з 

роздільного збору твердих побутових відходів для закладів 

освіти міста 

Доповідав: Вовенко О.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 30 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Порядку використання бюджетних 

коштів 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 31 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Порядку використання бюджетних 

коштів 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 32 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від  21 грудня 2016 року № 682 „Про утворення міської 

комісії з безпеки дорожнього руху в   м. Кропивницькому” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 33  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 17 

січня 2017 року № 759 „Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил в східних областях України та 

членів їх сімей на 2017-2022 роки” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 34  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 17 

січня 2017 року № 760 „Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки” 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 35  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-

2024 роки” 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 36 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження  Програми   зайнятості    населення  

м. Кропивницького на 2021-2023 роки” 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 37 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. 

Кропивницького на 2021-2023 роки” 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   
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Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 38 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-

2023 роки” 

Доповідала: 

В обговоренні 

взяли участь: 

Рахуба Н.А. 

Кролевець А.В. – ми і в минулі роки приймали такі 

рішення. Чи був аналіз, чи хтось вклав гроші? 

Рахуба Н.А. – наше місто займає 14 місце серед 

конкурентоспроможних міст України. 

Райкович А.П. – ця програма дуже важлива. Ми би не 

отримали коефіцієнт привабливості. Ми проводимо 

інвестиційні форуми, виставки, пропонуємо свої марки та 

ін. Почали надходити пропозиції від інвесторів. 

Доручення: Рахубі Н.А. – на сайті розмістити довідку щодо 

інвестиційної програми. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 39 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про дострокове припинення договорів 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення №40  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 18 грудня 2018 року № 2166 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 41  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 07 квітня 2015 року № 1684 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 42  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 13 жовтня 2008 року № 908 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 43  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 

роки” 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 44  (додається) 

                                 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про внесення змін та доповнення до рішення міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 721 „Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 45 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Міської програми підтримки сімей 

на 2021-2023 роки” 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 46 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Міської програми „Молодь” на 

2021-2023 роки” 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 47 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2021-2023 роки” 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 48  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про організацію харчування вихованців комунального 

закладу „Дитячий будинок „Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2021 рік” 

Доповідала: Черкасська К.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 49 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 50  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дитини від матері без позбавлення її батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 51  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дитини від батька без позбавлення  батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 52 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 53  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про утворення прийомної сім’ї Олієвських та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання малолітніх дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 54  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

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

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 55 з доопрацюванням (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 56  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 57  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про комісію з питань захисту 

прав дитини у новій редакції та її складу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 58  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 січня 2021 року №22 

„Про затвердження висновку” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 59 (додається) 

СЛУХАЛИ:  „Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності „Безпечне місто” на 2021-2023 роки” 

Доповідав: Шишко О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Різне: 

Прийняти рішення № 60  (додається) 

 

Рахуба Н.А. та Чельнік О.С. надали інформацію щодо 

ситуації, що склалась в КП „Теплоенергетик”, та 

необхідності коригування тарифів на тепло 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 2 

засідання виконкому 26 січня 2021 року 

 

1. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

Кропивницької міської ради” 

№ 25 

   

2. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я 

на 2021-2025 роки” 

№ 26 

   

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми розвитку культури в м. 

Кропивницькому на 2021-2025 роки” 

№ 27 

   

4. Про передплату періодичних видань на перше півріччя 2021 

року 

№ 28 

   

5. Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій 

з громадськістю на 2021 рік 

№ 29 

   

6. Про надання дозволу на безоплатну передачу контейнерів з 

роздільного збору твердих побутових відходів для закладів 

освіти міста 
 

№ 30 

7. Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 
 

№ 31 

8. Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів 
 

№ 32 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від                    21 грудня 2016 року № 682 „Про утворення 

міської комісії з безпеки дорожнього руху в м. 

Кропивницькому” 

№ 33 

   

10 Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 

року № 759 „Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей 

на 2017-2022 роки” 
 

№ 34 

11. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 

року № 760 „Про затвердження Програми соціального захисту 

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2022 роки” 

№ 35 
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12. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки” 
 

№ 36 

13. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми зайнятості населення м. 

Кропивницького на 2021-2023 роки” 
 

№ 37 

14. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2021-2023 роки” 
 

№ 38 

15. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки” 
 

№ 39 

16. Про дострокове припинення договорів № 40 

   

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

18 грудня 2018 року № 2166 
 

№ 41 

 

 

18. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від               

07 квітня 2015 року № 1684 
 

№ 42 

19. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

13 жовтня 2008 року № 908 

№ 43 

   

20. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки”  
 

№ 44 

21. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 

20 грудня 2016 року № 721 „Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки” 
 

№ 45 

22. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021-

2023 роки” 
 

№ 46 

23. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Міської програми „Молодь” на 2021-2023 

роки” 

 

№ 47 
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24. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2021-2023 роки” 
 

№ 48 

25. Про організацію харчування вихованців комунального закладу 

„Дитячий будинок „Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” на 2021 рік” 

№ 49 

  № 50 

26. Про надання статусу 
 

 

27. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дитини від матері без позбавлення її батьківських прав 
 

№ 51 

28. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дитини від батька без позбавлення  батьківських прав 
 

№ 52 

29. Про затвердження висновку 
 

№ 53 

30. Про утворення прийомної сім’ї Олієвських та влаштування до 

неї на виховання та спільне проживання малолітніх дітей 
 

№ 54 

31. Про встановлення опіки над майном дитини 
 

№ 55 

32. Про надання дозволів 
 

№ 56 

33. Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя 
 

№ 57 

34. Про затвердження Положення про комісію з питань захисту 

прав дитини у новій редакції та її складу 
 

№ 58 

35. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 січня 2021 року №22 „Про 

затвердження висновку” 
 

№ 59 

36. „Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Міської програми профілактики та протидії 

злочинності „Безпечне місто” на 2021-2-23 роки” 

№ 60 

 

 

 

 


