
 

 

 КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 10 

засідання Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 
 

 м.Кропивницький                    від 25 травня 2021 року 

 

Голова засідання: Райкович А.П. - міський голова 

Секретар: Брюм О.М.  - начальник управління діловодства 

  та організаційної роботи 
     

 

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 

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 
 

Із складу виконкому відсутні: 

Вєхтєв В.В. 

 

- голова громадської організації “Об'єднання ветеранів 

АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку 

спеціального призначення “Редут” 

 



2 
 

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 

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

  виконавчих органів ради 

Вовк Ю.М. - начальник департаменту соціальної політики 

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

  комунального господарства 

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

  архітектури 

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

  виконавчих органів ради 

Назарець А.Ф. - начальник управління культури і туризму 

Пількін В.А. - начальник відділу обліку житла   

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

Татарко Д.А. - заступник начальника юридичного управління 

Храпак О.В. -  заступник начальника управління з питань запобігання і  

    виявлення корупції      

Шишко О.М. - начальник управління з питань запобігання і виявлення 

  корупції  

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

  інформації  
 

Райкович А.П. Пропоную розпочати роботу. На порядок денний вносяться 

37 питань. Чи є доповнення, зміни? 

Вергун О.С. Прошу розгляд питання за номером 8 відтермінувати 

Тимоховська Т.М. Прошу включити додатково проєкт рішення „Про 

затвердження рішення 

Райкович А.П. Пропоную прийняти порядок денний за основу 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Райкович А.П. Хто за те, щоб включити додатково проєкт рішення? 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Райкович А.П. Хто за те, щоб відтермінувати розгляд питання за                

номером 8? 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Райкович А.П. Прошу 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 25 травня 2021 року 

 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам операції 

Об’єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького  

2. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім’ї загиблого 

учасника операції Об’єднаних сил для вирішення соціально-побутових 

питань 

3. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  
  

 Назарець Анна Федорівна 

4. Про встановлення інформаційної дошки 

5. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

перейменування скверу „Ятрань” 

6. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради „Про 

перейменування вулиці Халтуріна” 
  

 Савченко Тетяна Миколаївна 

7. Про заборону транзитного руху великовагового та великогабаритного 

автомобільного транспорту по місту Кропивницькому 

8. Про присвоєння номера 9-а частині квартирі номер 9 у будинку по                       

вул. Великій Перспективній, 36 у місті Кропивницькому 

9. Про присвоєння номера 4 17/100 ч. квартири номер 2 у будинку по                  

вул. Великій Перспективній, 11/11, корп.1 у місті Кропивницькому  

10. Про затвердження актів приймання-передачі об’єктів житлово-

комунального господарства, житлового фонду та основних засобів  
  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться відділом обліку житла  

Кропивницької міської ради через Центр адміністративних послуг у 

форматі „Прозорий офіс” міста Кропивницького  

12. Про взяття громадян на квартирний облік 

13. Про зняття громадян з квартирного обліку 

14. Про виключення квартир із числа службових 
  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі-

підприємцю ПОПОВУ Д.І. 

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                     

ТОВ „АТБ-МАРКЕТ” 

17. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ „БАЛФОРТ” 

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ „РУШ” 

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ „ВФ РИТЕЙЛ” 
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20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі-

підприємцю ЛЄВОЧКУ О.М. 

21. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі-

підприємцю ДЕГРИКУ С.О. 

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі-

підприємцю АРИДЖАН СЕРКАНУ 
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

23. Про влаштування неповнолітньої дитини-сироти до комунального 

закладу „Дитячий будинок „Наш дім” Кропивницької міської ради” 

24. Про поповнення прийомної сім’ї Юсупової Олени Борисівни 

25. Про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя 

26. Про надання статусу 

27. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

28. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

29. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

30. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої дитини та 

спілкуванні з нею 

31. Про затвердження висновку щодо доцільності   позбавлення 

батьківських прав 

32. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання дитини від 

батька без позбавлення батьківських прав 

33. Про затвердження висновку 

34. Про надання дозволів 

35. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради від 12 січня 2021 року № 24 „Про надання дозволів” 

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

24 липня 2020 року № 317 „Про утворення комісії” 

37. Про затвердження рішення 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об’єднаних сил, які є мешканцями                                    

м. Кропивницького   

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 301 (додається) 
  

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім’ї 

загиблого учасника операції Об’єднаних сил для вирішення 

соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 302 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 303(додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про встановлення інформаційної дошки 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 304  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про перейменування скверу „Ятрань” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 305 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської 

ради „Про перейменування вулиці Халтуріна” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 306 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про заборону транзитного руху великовагового та 

великогабаритного автомобільного транспорту по місту 

Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Вергун О.С., Кролевець А.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 307 із доопрацюванням (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 9-а частині квартирі номер 9 у 

будинку по вул. Великій Перспективній, 36 у місті 

Кропивницькому 

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 308 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння номера 4 17/50 ч. квартири номер 2 у 

будинку по  вул. Великій Перспективній, 11/11, корп.1 у 

місті Кропивницькому  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 309 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про затвердження актів приймання-передачі об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів  

Доповідала: Савченко Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 310 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться відділом 

обліку житла  Кропивницької міської ради через Центр 

надання адміністративних послуг у форматі „Прозорий 

офіс” міста Кропивницького  

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 311 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 312 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про зняття громадян з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 313 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про виключення квартир із числа службових 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 314 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ПОПОВУ Д.І. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 315 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                     

ТОВ „АТБ-МАРКЕТ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 316  (додається) 
  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ „БАЛФОРТ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 317  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ „РУШ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення №  318 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ „ВФ РИТЕЙЛ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 319 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ЛЄВОЧКУ О.М. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 320  (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ДЕГРИКУ С.О. 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 321  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю АРИДЖАН СЕРКАНУ 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 322 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про влаштування неповнолітньої дитини-сироти до 

комунального закладу „Дитячий будинок „Наш дім” 

Кропивницької міської ради” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 323 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про поповнення прийомної сім’ї Юсупової Олени 

Борисівни 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 324  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 325 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 326  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 327 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 328 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 329  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 330  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку щодо доцільності   позбавлення 

батьківських прав 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 331  (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 № 332 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 333  (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 334 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 січня 2021 року № 24 

„Про надання дозволів” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 335 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24 липня 2020 року № 317 „Про утворення комісії” 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 336 (додається) 

  

СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -   

Вирішили: Прийняти рішення № 337  (додається) 

  

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 10 засідання 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради  25 травня 2021 року 

 

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

операції Об’єднаних сил, які є мешканцями                                         

м. Кропивницького 

 

№ 301 

2. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім’ї 

загиблого учасника операції Об’єднаних сил для вирішення 

соціально-побутових питань 

 

№ 302 

3. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

  

№ 303 

4. Про встановлення інформаційної дошки 

 

№ 304 

5. Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про перейменування скверу „Ятрань” 

 

№ 305 

6. 

 

Про погодження проєкту рішення Кропивницької міської ради 

„Про перейменування вулиці Халтуріна” 

 

№ 306 

7. Про заборону транзитного руху великовагового та 

великогабаритного автомобільного транспорту по місту 

Кропивницькому 

 

№ 307 

8. Про присвоєння номера 9-а частині квартирі номер 9 у 

будинку по вул. Великій Перспективній, 36 у місті 

Кропивницькому 

 

№ 308 

9. Про присвоєння номера 4 17/50 ч. квартири номер 2 у будинку 

по вул. Великій Перспективній, 11/11, корп.1 у місті 

Кропивницькому  

 

№ 309 

10. Про затвердження актів приймання-передачі об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів  

 

№ 310 

11. Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаватимуться відділом обліку 

житла  Кропивницької міської ради через Центр надання 

адміністративних послуг у форматі „Прозорий офіс” міста 

Кропивницького  

 

№ 311 

12. Про взяття громадян на квартирний облік 

 

№ 312 
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13. Про зняття громадян з квартирного обліку 

 

№ 313 

14. Про виключення квартир із числа службових 

 

№ 314 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ПОПОВУ Д.І. 

 

№ 315 

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                     

ТОВ „АТБ-МАРКЕТ” 

 

№ 316 

17. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ „БАЛФОРТ” 

 

№ 317 

18. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами    

ТОВ „РУШ” 

 

№ 318 

19. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                                

ТОВ „ВФ РИТЕЙЛ” 

 

№ 319 

20. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ЛЄВОЧКУ О.М. 

 

№ 320 

21. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ДЕГРИКУ С.О. 

 

№ 321 

22. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю АРИДЖАН СЕР КАНУ 

 

№ 322 

23. Про влаштування неповнолітньої дитини-сироти до 

комунального закладу „Дитячий будинок „Наш дім” 

Кропивницької міської ради” 

 

№ 323 

24. Про поповнення прийомної сім’ї Юсупової Олени Борисівни 

 

№ 324 

25. Про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя 

 

№ 325 

26. Про надання статусу 

 

№ 326 

27. Про встановлення опіки над малолітньою дитиною 

 

№ 327 

28. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною 

 

№ 328 

29. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

 

 

№ 329 
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30. Про визначення способів участі у вихованні малолітньої 

дитини та спілкуванні з нею 

 

№ 330 

31. Про затвердження висновку щодо доцільності   позбавлення 

батьківських прав 

 

№ 331 

32. Про затвердження висновку щодо доцільності відібрання 

дитини від батька без позбавлення батьківських прав 

 

№ 332 

33. Про затвердження висновку 

 

№ 333 

34. Про надання дозволів 

 

№ 334 

35. Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 12 січня 2021 року № 24 „Про 

надання дозволів” 

 

№ 335 

36. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 24 липня 2020 року № 317 „Про утворення комісії” 

 

№ 336 

37. Про затвердження рішення № 337 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


