
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л   № 7 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 
 

 м.Кропивницький                               від 13 квітня 2021 року 

 

Голова засідання: Колюка О.С. - секретар міської ради 

Секретар: Колесник І.В. - заступник начальника відділу-

завідувач сектора контролю 

 

В роботі виконавчого комітету взяли участь члени виконкому: 

 

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 

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 

Із складу виконкому відсутні: 
 

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” 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кропивницької міської ради 

 та відповідальні працівники: 
 

Бабаєва О.В. - начальник управління інформаційних технологій 
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Бєжан М.М. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Вергун О.С. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник департаменту соціальної політики 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла 

Пугач В.В. - головний спеціаліст відділу організації пасажирських 

перевезень та дорожнього руху управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Коваленко С.М. - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення 

Шевченко А.О. - заступник директора департаменту надання 

адміністративних послуг 

Пасенко А.С. - начальник управління комунальної власності  
Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Хоменко С.А. - начальник юридично-договірного відділу управління 

капітального будівництва   

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

комунального господарства 

Копецький Ю.Б. - головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

Мосін О.В. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Рахуба Н.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій  

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

Лунгол Р.С. - начальник управління земельних відносин та  

  охорони навколишнього природного середовища 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Шустер Є.М. - помічник міського голови 

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

 

Від депутатів Кропивницької міської ради: 
 

Дрига В.В. - депутат міської ради 

 

 Колюка О.С. - пропоную розпочати засідання виконкому. На засідання             

вносяться 33 питання та 4 додаткові. 
 Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? 

 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   
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 ПОРЯДОК 

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету Кропивницької 
міської ради 13 квітня 2021 року  

 

 Копецький Юрій Борисович 

1. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

передачу майна” 

 Хоменко Сергій Анатолійович 

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

02 листопада 2020 року № 567 „Про дозвіл на списання витрат по 

об”єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються” 

 Шевченко Антон Олександрович 

3. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 
надаватимуться на віддалених робочих місцях 

адміністраторів/працівників Центру надання адміністративних послуг у 

форматі „Прозорий офіс” міста Кропивницького 

 Пасенко Алла Сергіївна 

4. Про надання дозволу на списання медичного обладнання 

 Костенко Лариса Давидівна 

5. Про передачу проєктно-кошторисної документації 
6. Про передачу проєктно-кошторисної документації 
 Коваленко Сергій Миколайович 

7. Про безоплатну передачу майна 

8. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження проміжного ліквідаційного балансу” 

 Пількін Валерій Анатолійович 

9. Про взяття громадян на квартирний облік 

10. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, 

які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

 Вовк Юлія Миколаївна 

11. Про надання грошової допомоги у зв’язку з 35-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії 
12. Про надання шомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих 

(померлих) та зниклих безвісти учасників антитерористичної операції, 
операції Об”єднаних сил 

13. Про надання шомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

(померлих) та зниклих безвісти учасників антитерористичної операції, 
операції Об”єднаних сил для вирішення соціально-побутових питань 

 Савченко Тетяна Миколаївна 

14. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у місті 
Кропивницькому на 2021 рік” 

15. Про присвоєння номера 85 частині квартири № 81 у будинку по 

вул.Івана Похитонова, 5 у місті Кропивницькому 

16. Про присвоєння номера 17-а квартирі номер 17 у будинку по                          

вул. Київській, 46 у місті Кропивницькому 
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 Смаглюк Марина Олександрівна 

17. Про розгляд скарги по справі про адміністративне правопорушення     

гр. Бабича В.М. 

18. Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

19. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної 
власності міста Кропивницького” 

 Житник Віктор Петрович 

20. Про встановлення вартості проїзних квитків тривалого користування у 

міському пасажирському транспорті  
21. Про визначення ділянки дороги пішохідною зоною 

22. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

встановлення транспортного податку” 

 Ломова Тетяна Валентинівна 

23. Про погодження переліку місць під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на території 
міста Кропивницького біля закладів ресторанного господарства  

24. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 
міської ради від 15 грудня 2020 року № 632 „Про затвердження плану 

діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік” 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

25. Про надання статусу 

26. Про затвердження висновку 

27. Про затвердження висновку 

28. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав 

29. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав 

30. Про встановлення опіки над майном дитини 

31. Про встановлення опіки над майном дитини 

32. Про надання дозволів 

33. Про надання дозволів 
 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК  

розгляду питань на засіданні Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького  
 

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

1. Про затвердження рішення 

2. Про затвердження рішення 

 Бабаєва Оксана Вікторівна 

3. 

 

Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2285 

«Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки» 
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4. 

 

Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників 

бюджетних коштів на 2021 рік 

 

 

 Колюка О.С. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому?  
 

Результати 

голосування: 

“за”- 8 “проти” - “утримались” -  

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 
 

 Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення від 30 березня 2021 року № 201 

(додається) 
 

 Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

Результати 

голосування: 

“за” – 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення від 30 березня 2021 року № 202 

(додається) 
 

 Про надання дозволу 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення від 30 березня 2021 року № 203  

(додається) 
 

СЛУХАЛИ:     Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 
ради „Про передачу майна” 

Доповідав: Копецький Ю.Б. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 204  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 02 листопада 2020 року № 567 „Про дозвіл на 

списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, 

що ліквідуються” 

Доповідав: Хоменко С.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 205  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 
надаватимуться на віддалених робочих місцях 

адміністраторів/працівників Центру надання 

адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс” міста 

Кропивницького 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 206 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на списання медичного обладнання 

Доповідала: Пасенко А.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 207  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про передачу проєктно-кошторисної документації 
Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 208  (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про передачу проєктно-кошторисної документації 
Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 209 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про безоплатну передачу майна 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 210 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 
ради „Про затвердження проміжного ліквідаційного 

балансу” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 211 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 212 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 
списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 213  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги у зв’язку з  
35-ми роковинами Чорнобильської трагедії 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 214 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про надання шомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 215 (додається) 

СЛУХАЛИ:  Про надання шомісячної матеріальної допомоги членам 

сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил для 

вирішення соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 216  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 
ради „Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік” 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 217  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 85 частині квартири № 81 у 

будинку по вул.Івана Похитонова, 5 у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 218 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 17-а квартирі номер 17 у будинку 

по вул. Київській, 46 у місті Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 219 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Бабича В.М. 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Кролевець А.В. - це в компетенції виконкому? 

Смаглюк М.О. - так, далі - суд. Спеціалізована інспекція 

може скласти протокол на голову правління. 

Кролевець А.В. - яка думка управління, протокол складено з 
порушенням? Чи повинні ми скасувати? 

Смаглюк М.О. - особа не може бути притягнута до 

адміністративної відповідальності з порушенням 

процедури. Він не прибув на засідання адміністративної 
комісії. Коли отримав постанову зазначив про факти, які 
кажуть про скасування цієї постанови, хоча складали в його 

присутності. 
Кролевець А.В. - він надав неправильні дані, недійсні 
відомості щодо посади. 

Колюка О.С. - є дві складові: протокол, наявність обов’язків 

особи. 

Кролевець А.В. - можливо треба відмовити і направити до 

суду? 

Смаглюк М.О. - справа не буде позитивно вирішеною на 

користь адміністративної комісії, ще і судові збори. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 220 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про уповноважену особу 

(осіб) Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Солонар Л.М. - були внесені зміни, чи враховано? 

Смаглюк М.О. - так. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 221 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 
ради „Про визначення розмірів орендної плати за земельні 
ділянки комунальної власності міста Кропивницького” 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Колюка О.С. - я підтримую, будуть єдині правила для 

громадян, підприємств. Це будуть рівні конкурентні умови.  
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 Кролевець А.В. - розумію нагальність цього питання, але 

воно не на часі. Вся бізнесова спільнота на грані. Є рішення 

2014 року, пункт 8. Краще не переглядати орендні ставки, а 

виключити пункт 8 у рішенні 2014 року. І користуватися 

тим рішенням, що є. Ми повинні думати про стимулювання 

економічно. Обговорення проводили, збирали бізнесменів? 

Смаглюк М.О. – рішення 2014 року не є регуляторним 

актом, тому не можемо ним керуватися. Сьогодні рішення 

відповідає нормативним документам щодо земельних 

питань. Було публічне обговорення, висвітлення. 

 Пропозицій проти не було. Метою не було підвищення, 

мета - єдиний підхід, порядок. 

Кролевець А.В. - деякі пункти цільового використання 

земельних ділянок тут не входять. 

Колюка О.С. - рішення 2014 року носило рекомендаційний 

характер. Та, де є підвищення, це пов’язано із практичною 

роботою управління земельних відносин. Буде депутатська 

комісія. Сьогодні ми лише визначаємося чи потрібно, 

погоджуємо, а ставки будемо розглядати на комісії, сесії. 
Кролевець А.В. - які проводились розрахунки? Це соціальна 

нагрузка. 

Смаглюк М.О.  - це оренда. Заклади охорони здоров’я, 

культури не використовують орендну плату. 
Кролевець А.В. - якщо буде звернення щодо будівництва 

лікарні, які будуть розрахунки? 

Смаглюк М.О. - це будуть прибуткові підприємства. 

Бєжан М.М. - інвесторів не цікавить розмір орендної 
ставки. 

Кролевець А.В. - кожен інвестор рахує скільки буде 

коштувати дороги, електрика, газ і орендна плата в тому 

числі. Все це перекладається на споживачів. 

Колюка О.С. - це ринок, бізнес. 

Кролевець А.В. - давайте відкладемо розгляд. 

Смаглюк М.О. - давайте розглянемо на депутатській комісії, 
запросимо Вас на обговорення. Її рішення важливе для 

регуляторного акта. 

Кролевець А.В. - пропоную відкласти, поставити на 

голосування. 

Згривець Р.Ф. - можливо залишити ставки 2014 року, а нові 
ставки прописати. У цілому рішення прийняти. 

Смаглюк М.О. - Рішення, яке буде прийняте радою, буде 

застосовуватися до нових орендарів. Для тих, хто вже уклав 

договори рішення застосовуватися не буде. 

Колюка О.С. - рішення 2014 року не застосовувалося, мало 

рекомендаційний характер. На практиці ставки були більші. 
Підтримати даний проєкт рішення. Далі розміри можна 

озвучити 15 квітня на засіданні депутатської комісії. 
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 Остаточним буде рішення міської ради. 

Кролевець А.В. - давайте відкладемо, нехай розгляне 

депутатська комісія, а на наступному засіданні розглянемо. 

Колюка О.С. - пропоную на наступне засідання запросити 

керівника управління земельних відносин та профільного 

заступника міського голови. 

Смаглюк М.О. - позиція управління викладена в проєкті 
рішення. 

Колюка О.С. - пропоную зараз запросити керівника 

управління земельних відносин та профільного заступника 

міського голови. 

Кролевець А.В. – нехай депутатська комісія розгляне, вони 

відкорегують ставки орендної плати. 

Колюка О.С. – пропоную розглянути останнім після 

доповіді керівника управління земельних відносин та 

заступника міського голови. Відкласти і розглянути після 

всіх питань 

Згривець Р.Ф. – просимо надати вартість землі для різних 

категорій. 
 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Розглянути даний проєкт рішення останнім 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення вартості проїзних квитків тривалого 

користування у міському пасажирському транспорті  
Доповідав: Пугач В.В. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Кролевець А.В. – якщо порівнювати, яка дотація буде, 

скільки буде відшкодовано комунальному підприємству? 

Пугач В.В. – прибутки від продажу не є основним видом 

заробітку. Відшкодування не буде. 

Вергун О.С. – це передбачено в компенсаційних виплатах 

для підприємства. У нас найменша вартість проїзних 

квитків. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 222 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення ділянки дороги пішохідною зоною 

Доповідав: Пугач В.В. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Дрига В.В. – Дороги не було, мешканці зверталися щодо 

облаштування пішохідної зони. 

Кролевець А.В. – будуть знаки чи перекрито? 

Пугач В.В. – знаки. 

Результати 

голосування: 

“за” -8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 223  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 
ради „Про встановлення транспортного податку” 

Доповідала: Пугач В.В. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Кролевець А.В. – які це будуть суми? 

Пугач В.В. – 25 тис.грн. 

Колюка О.С. – це норми Податкового кодексу. 
Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 224 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 
ради „Про визначення розмірів орендної плати за земельні 
ділянки комунальної власності міста Кропивницького” 

Доповідала: Смаглюк М.О. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Колюка О.С. – пропоную повернутися до розгляду  
 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” - 

В обговоренні 
взяли участь: 

Колюка О.С. – питання до управління земельних відносин, 

чим керувалися, коли розробляли проєкт рішення? 

Лунгол Р.С. – у кожному місті вже є такі регуляторні акти. В 

основу бралися ставки, які вже є. Це питання повинно бути 

врегульоване.  

Колюка О.С. – при визначенні ставки Ви керувалися 

практикою? 

Лунгол Р.С. – було проведено аналіз укладених договорів. 

Врегульовуємо вартість орендної плати.  

Мосін О.В. – ми недоотримуємо до бюджету приблизно         

5 млн грн з плати за землю. Ми провели аналіз договорів. Ці 
гроші можна використовувати на медицину, освіту, 
благоустрій. 

Кролевець А.В. – 5 млн грн – це те, що недоплатили по 

укладених договорах? 

Мосін О.В. – це ті гроші, які недоотримані до плану, який 

доведений фінансовим управлінням. Це потрібно 

систематизувати. 

Кролевець А.В. – пропоную залишити для будівництва 

багатоповерхових будинків 3%, для будівництва закладів 

охорони здоров’я – 3%, торгівлі – 3%, об’єктів туристичної 
інфраструктури – 3%, будівель ринку – 3%, розміщення та 

експлуатації будівель транспортної сфери – 3% та 

відкорегувати проєкт рішення. 

Колюка О.С. - пропоную проголосувати „за” основу 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   
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Результати 

голосування: 

 

 

Результати 

голосування: 

Вирішили:        

Колюка О.С. – пропоную розглянути як одну пропозицію 

Кролевця А.В. (знизити) 

           „за” – 2                     “проти” -             “утримались” - 6  

 

Колюка О.С. – пропоную проголосувати в редакції, яка є. 

 

           „за” – 6                  “проти” -                “утримались” – 2 

 

Рішення не прийнято 

  

СЛУХАЛИ:  Про погодження переліку місць під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької 
діяльності на території міста Кропивницького біля закладів 

ресторанного господарства  

Доповідала: Рахуба Н.А. 

В обговоренні 
взяли участь: 

Рахуба Н.А. – пропоную пункт 10 переліку виключити, кафе 

«Веранда». Треба доопрацювати пакет документів. Ми не 

відмовляємо. 

Кролевець А.В. – Дуже добре, що дозвіл надається на                

3 роки. У зимовий період будуть демонтовані літні 
майданчики? 

Рахуба Н.А. – частина демонтується. Літні майданчики 

функціонують з 15 квітня по 15 жовтня. У зимовий період 

не демонтуються за бажанням власника, але сплачують за їх 

розміщення. 

Колюка О.С. – головне, щоб все відповідало вимогам 

літнього майданчика. Ескізні матеріали повинні відповідати 

дійсності. 
Кролевець А.В. – чи сплачують за землю власники літніх 

майданчиків? 

Рахуба Н.А. – якщо на комунальній землі, то сплачують до 

міського бюджету. 
Бєжан М.М. – у зимовий період сплачують вдвічі більше. 

Це плата за розміщення майданчика. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 225 та виключити п. 10  (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 15 грудня 2020 року № 632 

„Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік” 

Доповідала: Рахуба Н.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 226 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 227 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 228 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 229 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 230 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 231 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 232 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над майном дитини 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 233 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 234 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 235 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 236 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 
 

Прийняти рішення № 237 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 
ради «Про внесення змін до рішення міської ради від                

31 січня 2019 року № 2285 «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого електронного урядування на              

2019-2021 роки» 

Доповідала: Бабаєва О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 238 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в 

межах загального обсягу бюджетних призначень головних 

розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік 

Доповідала: Бабаєва О.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 8 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: 

 

Прийняти рішення № 239 (додається) 

 

 

Секретар міської ради                                                 Олег  КОЛЮКА                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 7 засідання 

 Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 13 квітня 2021 року 
 

1. Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

30.03.2021 р. 

№ 201 
   

2. Про реєстрацію народження підкинутої дитини 

 (Рішення прийнято шляхом опитування) 

30.03.2021 р. 

№ 202 
   

3. Про надання дозволу 

(Рішення прийнято шляхом опитування) 

30.03.2021 р. 

№ 203 
   

4. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про передачу майна” 

      № 204 

  
   

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 02 листопада 2020 року № 567 „Про дозвіл на 

списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, що 

ліквідуються” 

№ 205 

   

6. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 
надаватимуться на віддалених робочих місцях 

адміністраторів/працівників Центру надання адміністративних 

послуг у форматі „Прозорий офіс” міста Кропивницького 

№ 206 

   

7. Про надання дозволу на списання медичного обладнання № 207 
   

8. Про передачу проєктно-кошторисної документації № 208 
   

9. Про передачу проєктно-кошторисної документації       № 209 
   

10. Про безоплатну передачу майна № 210 
   

11. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу” 

№ 211 

   

12. Про взяття громадян на квартирний облік № 212 
   

13. Про зняття громадян з квартирного обліку та виключення із 
списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень 

№ 213 

   

14. Про надання грошової допомоги у зв’язку з 35-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії 
№ 214 

   

15. Про надання шомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих 

(померлих) та зниклих безвісти учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил 

       № 215 
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16. Про надання шомісячної матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих (померлих) та зниклих безвісти учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил для 

вирішення соціально-побутових питань 

№ 216 

 

17. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік” 

№ 217 

   

18. Про присвоєння номера 85 частині квартири № 81 у будинку по 

вул.Івана Похитонова, 5 у місті Кропивницькому 

№ 218 

   

19. Про присвоєння номера 17-а квартирі номер 17 у будинку по                          

вул. Київській, 46 у місті Кропивницькому 

№ 219 

   

20. Про розгляд скарги по справі про адміністративне 

правопорушення гр. Бабича В.М. 

№ 220 

   

21. Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

      № 221 

 
   

22. Про встановлення вартості проїзних квитків тривалого 

користування у міському пасажирському транспорті  
№ 222 

   

23. Про визначення ділянки дороги пішохідною зоною № 223 
   

24. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про встановлення транспортного податку” 

№ 224 

   

25. Про погодження переліку місць під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності 
на території міста Кропивницького біля закладів ресторанного 

господарства  

№ 225 

   

26. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 15 грудня 2020 року № 632 

„Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік” 

№ 226 

   

27. Про надання статусу № 227  
   

28. Про затвердження висновку № 228 
   

29. Про затвердження висновку № 229 
   

30. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

№ 230 

   

31. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав 

№ 231 
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32. Про встановлення опіки над майном дитини № 232 
   

33. Про встановлення опіки над майном дитини № 233 
   

34. Про надання дозволів № 234 
   

35. Про надання дозволів № 235 
   

36. Про затвердження рішення № 236 
   

37. Про затвердження рішення № 237 
   

38. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня                   

2019 року № 2285 „Про затвердження програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” 

№ 238 

   

39. Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в 

межах загального обсягу бюджетних призначень головних 

розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік 

№ 239 

 


