
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 09 лютого 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” 

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 
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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  

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Нікітенко О.В. - директор департаменту надання адміністративних 

  послуг  

Білокінь С.В. - начальник управління капітального будівництва 

Кудрик Л.М. - заступник начальника 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 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

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  

Шустер Є.М.                 - помічник міського голови 

Шовенко Л.В.                - начальник відділу приватизації управління  

                                          комунальної власності                                            

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 12 "проти" - "утримались" - 

 

Райкович А.П. На розгляд виконкому вноситься 28 питань. Хто за те, 

щоб прийняти запропонований порядок денний за 

основу? 

Результати 

голосування: 

 

"за" -  12 "проти" - "утримались" - 

Райкович А.П. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний 

в цілому? 

Результати 

голосування: 

 

 

"за" -  12 "проти" - "утримались" – 
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П О Р Я Д О К  

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

 
 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

  

 Смаглюк  Марина Олександрівна 

2. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

  

 Нікітенко Олександр Володимирович 

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 

„Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України „Про 

адміністративні послуги” на 2019-2021 роки” 

  

 Магер Наталія Іванівна 

4. Про комісію з питань нагородження Кропивницької міської ради 

  

 Білокінь Сергій Валентинович 

5. Про визначення замовниками 

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

6. Про передачу залишків коштів 

  

 Пасенко Алла Сергіївна 

7. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 14 лютого 2020 

року № 3128 „Про затвердження Програми управління комунальним 

майном на 2020-2022 роки” 

  

 Брюм Олена Миколаївна 

8. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

9. Про затвердження спільного рішення адміністрації та житлової комісії 

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Кіровоградській області про взяття Зуєвої Г.М. на квартирний облік 

10. Про зняття громадян з обліку 

11. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації  

12. Про затвердження нового складу громадської комісії з житлових питань 

при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 
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 Мартинова Ірина Володимирівна 

13. Про затвердження містобудівної документації „Детальний план 

території кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та 

Юрія Коваленка м. Кропивницький” 

14. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                             

ТОВ „АТБ-МАРКЕТ” 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ „УКРРЕКЛАМА” 

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                      

09 серпня 2016 року № 1913 

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

24 вересня 2019 року № 2230                   

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

18. Про надання статусу 

19. Про надання статусу 

20. Про втрату статусу 

21. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

22. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

23. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

24. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав 

25. Про визначення місця проживання дитини 

26. Про затвердження висновку 

27. Про влаштування дитини в сім”ю патронатного вихователя 

28. Про надання дозволів 

  

Різне 
 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кролевець А.В. – чи можливо додати коштів? 

Вовк Ю.М. – дані кошти передбачені програмою 

Балакірєва С.М. – зазначила про конфлікт інтересів, 

повідомила, що голосувати не буде 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 61  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу адміністративної комісії 

при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 62 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 31 

січня 2019 року № 2280 „Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України „Про адміністративні 

послуги” на 2019-2021 роки” 

Доповідав: Нікітенко О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 63  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про комісію з питань нагородження Кропивницької міської 

ради 

Доповідала: Магер Н.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 64 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення замовниками 

Доповідав: Білокінь С.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 65  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про передачу залишків коштів 

Доповідала: Кудрик Л.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 66  (додається) 

 

 

 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3128 „Про затвердження 

Програми управління комунальним майном на 2020-2022 

роки” 

Доповідала: Шовенко Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 67  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 68 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження спільного рішення адміністрації та 

житлової комісії Управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області 

про взяття Зуєвої Г.М. на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 69  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 70  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 71  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження нового складу громадської комісії з 

житлових питань при Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 72 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження містобудівної документації „Детальний 

план території кварталу в межах вулиць Героїв України, 

Генерала Жадова та Юрія Коваленка м. Кропивницький” 

Доповідала: Мартинова І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 73  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  

 

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                             

ТОВ „АТБ-МАРКЕТ” 

Доповідала: 

В обговоренні 

взяли участь: 

Мартинова І.О. 

Райкович А.П. – протокольно: Бєжану М.М. взяти на 

контроль розміщення реклами 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 74  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ „УКРРЕКЛАМА” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 75  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 09 серпня 2016 року № 1913 

Доповідала: Мартинова І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 76  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від  24 вересня 2019 року № 2230                   

Доповідала: Мартинова І.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Райкович А.П. – протокольно: Мосіну О.В. – треба 

попрацювати щодо розміщення реклами, всі шпалери 

лежать на землі 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 77  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 78  (додається) 

 

 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 79  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 80  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 81 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 82 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 83 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 84  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 85 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 86  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про влаштування дитини в сім”ю патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 87  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 88  (додається) 

 

Міський голова                                                           Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 3 

засідання виконкому 09 лютого 2021 року 

   

1. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

№ 61 

   

2. Про затвердження нового складу адміністративної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

№ 62 

   

3. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 

року № 2280 „Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України „Про адміністративні послуги” на 2019-2021 

роки” 

№ 63 

   

4. Про комісію з питань нагородження Кропивницької міської 

ради 

 

№ 64 

5. Про визначення замовниками № 65 

   

6. Про передачу залишків коштів № 66 

   

7. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 

14 лютого 2020 року № 3128 „Про затвердження Програми 

управління комунальним майном на 2020-2022 роки” 

 

№ 67 

8. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради 

№ 68 

   

9. Про затвердження спільного рішення адміністрації та житлової 

комісії Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 

України у Кіровоградській області про взяття Зуєвої Г.М. на 

квартирний облік 

 

№ 69 

10. 

 

Про зняття громадян з обліку 

 

№ 70 

11. Про затвердження списків та реєстрів перереєстрації  

 

№ 71 

12. Про затвердження нового складу громадської комісії з 

житлових питань при Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради 

 

 

№ 72 
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13. Про затвердження містобудівної документації „Детальний план 

території кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала 

Жадова та Юрія Коваленка м. Кропивницький” 

 

№ 73 

14. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                             

ТОВ „АТБ-МАРКЕТ” 

 

№ 74 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                              

ТОВ „УКРРЕКЛАМА” 

 

№ 75 

16. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                      

09 серпня 2016 року № 1913 

 

№ 76 

17. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                       

24 вересня 2019 року № 2230        

            

№ 77 

18. Про надання статусу 

 

№ 78 

19. Про надання статусу 

 

№ 79 

20. Про втрату статусу 

 

№ 80 

21. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

 

№ 81 

22. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми 

 

№ 82 

23. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

 

№ 83 

24. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

 

№ 84 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

Про визначення місця проживання дитини 

 

Про затвердження висновку 

 

Про влаштування дитини в сім”ю патронатного вихователя 

 

Про надання дозволів 

 

№ 85 

 

№ 86 

 

№ 87 

 

№ 88 

 


