
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 22 

засідання виконавчого комітету міської ради  

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                    від 20 листопада 2017 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. - виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат “Ятрань” 

Бегун А.П. - фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій” 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

Вязовцев В.В. - член правління ГО “Бойове братство” 

Глущак Ю.Ю. - генеральний директор ТОВ “Хімтекс” 

Голуб Д.В. - доцент кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

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

виконавчих органів ради 

Дануца О.А. - голова правління медіа-групи “Весь Кіровоград” 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

Дзюба Н.Є. - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Касьяненко А.І. - ФОП Касьяненко А.І. 

Кришко О.В. - голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради 

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

виконавчих органів ради 

Онул Л.А. - генеральний директор Корпорації “ХХІ століття” 

Паливода А.А. - начальник управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

Сосонський О.М. - приватний підприємець, член правління ГО “Українська 

правозахисна агенція” 

Табалов А.О. - секретар міської ради 

Фросіняк Р.В. - голова Подільської районної у місті Кропивницькому 



ради 
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Із складу виконкому відсутні: 

 

Левченко О.М. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

Максімов С.М. - директор СТОВ “Агрофірма Вікторія” 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Кіровоградської  міської ради та відповідальні 

працівники: 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Бондаренко А.В. - керуючий справами виконавчого комітету міської ради 

Вергун О.С. - начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки населення 

Дорохіна Л.В. - начальник відділу сім'ї та молоді 

Запорожан С.В. - начальник відділу з питань внутрішньої політики 

Максюта А.В. - начальник спеціалізованої інспекції 

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

  та цивільного захисту населення 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Ксеніч В.М. - начальник управління капітального будівництва 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи територіальної 

  оборони 

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

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Пількін В.А. - начальник відділу ведення обліку житла   

Штадченко І.В. - головний спеціаліст організаційного відділу   

Тимоховська Т.М. - начальник служби у справах дітей виконавчого комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

Шишко О.М. - завідувач сектора з питань запобігання і виявлення 

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Якунін С.В. - начальник відділу по роботі із ЗМІ 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Таран А.В. - заступник директора з капітального будівництва та 

  інвестицій ДП“Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

Саміляк Т.С. - директор ТОВ “Імекс ЛТД”, член комісії з питань 

  почесних звань та нагород виконавчого комітету 



  Кіровоградської міської ради 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 19 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  19 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про нагородження з нагоди 35-річчя театру танцю і 20-річного ювілею 

школи естетичного виховання “В гостях у казки” 

  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

2. Про проведення міського огляду-конкурсу студентських гуртожитків  
  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

3. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

передачу майна військовій частині А0680” 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 14 березня 2017 року № 122 “Про визначення одержувачів 

бюджетних коштів” 

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

делегування представників міста до Госпітальної ради Кропивницького 

госпітального округу” 

6. Про надання дозволу на передачу майна 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

7. Про організацію громадських робіт протягом 2018 року  

8. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову енергію 

  

 Вергун Олександр Сергійович 

9. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня   

2016 року № 150 “Про створення комунального підприємства 

“Електротранс” Кіровоградської міської ради”, затвердження Статуту та 



передачу матеріальних цінностей” 
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10. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня  

2017 року № 847 “Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”       

(зі змінами)” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 12 вересня 2017 року № 427 “Про виключення квартир із 

числа службових” 

 

12. Про взяття громадян на квартирний облік 

13. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                         

м. Кропивницького 

14. Про зняття Козубенка І.В. з квартирного обліку  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про надання дозволів 

16. Про визначення місця проживання дітей 

17. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання  

18. Про втрату статусу  

19. Про утворення прийомної сім'ї Харченко Наталії Петрівни та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання малолітніх дітей 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

20. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого 

учасника антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових 

питань 

21. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції  

22. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького  

23. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

24. Про розміщення аудіоретрансляторів (гучномовців) на опорах в                   

м. Кропивницькому ТОВ “ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО” 

25. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ПАТ “ГІДРОСИЛА” 

26. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                          



ПрАТ “КИЙ АВІА” 
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27. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами фізичній особі - 

підприємцю ГОНЧАРОВУ В.В. 

28. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

03 грудня 2007 року № 723 

  

 Шишко Олександр Миколайович 

29. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

передачу майна Управлінню патрульної поліції в м. Кропивницькому” 

30. Про затвердження акта приймання-передачі комплектів 

відеоспостереження, матеріально-побутового оснащення  

  

31. Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні міськвиконкому 

 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про погодження проекту рішення міської ради “Про затвердження 

Положення про відзнаку міської ради та виконавчого комітету                    

м. Кропивницького “За заслуги” І, ІІ ступенів” 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

2. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у             

місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

3. Про надання статусу  

4. Про надання статусу  

5. Про надання статусу  

6. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

7. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

8. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

9. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

10. Про призначення уповноваженої особи  

11. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою 

дитиною та її майном  
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 Дорохіна Людмила Володимирівна 

12. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області”  

13. Про тимчасове влаштування малолітніх дітей до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області”  
  

 Коваленко Сергій Миколайович 

14. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого  

2016 року № 67 “Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки” 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК - 2 

 розгляду питань на засіданні міськвиконкому 

 

 Кухаренко Віктор Іванович 

1. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по            

вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна секція “Б”)” 
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

2. Про створення комісії з питань передачі витратних матеріалів та матеріалів 

супроводу для проведення процедур гемодіалізу 
  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

3. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об'єкта  
  

 Колюка Олег Сергійович 

4. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на розстрочку виконання рішень судів про стягнення 

заборгованості з ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 1. Шишко О.М. 
 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про погодження проекту 

рішення Кіровоградської міської ради “Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

 

Результати "за" -  19 "проти" - "утримались - 



голосування: 
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П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Балакірєва Світлана Миколаївна 

1. Про нагородження з нагоди 35-річчя театру танцю і 20-річного ювілею 

школи естетичного виховання “В гостях у казки” 

  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

2. Про проведення міського огляду-конкурсу студентських гуртожитків  
  

 Лєвашов Віктор Володимирович 

3. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

передачу майна військовій частині А0680” 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 14 березня 2017 року № 122 “Про визначення одержувачів 

бюджетних коштів” 

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

делегування представників міста  до Госпітальної ради Кропивницького 

госпітального округу” 

6. Про надання дозволу на передачу майна 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

7. Про організацію громадських робіт протягом 2018 року  

8. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову енергію 

  

 Вергун Олександр Сергійович 

9. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня   

2016 року № 150 “Про створення комунального підприємства 

“Електротранс” Кіровоградської міської ради”, затвердження Статуту та 

передачу матеріальних цінностей” 

10. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня  

2017 року № 847 “Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”       

(зі змінами)” 

  

 Пількін Валерій Анатолійович 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 12 вересня 2017 року № 427 “Про виключення квартир із 



числа службових” 
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12. Про взяття громадян на квартирний облік 

13. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у гуртожитку, який 

належить до комунальної власності територіальної громади                         

м. Кропивницького 

14. Про зняття Козубенка І.В. з квартирного обліку  

  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

15. Про надання дозволів 

16. Про визначення місця проживання дітей 

17. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання  

18. Про втрату статусу  

19. Про утворення прийомної сім'ї Харченко Наталії Петрівни та влаштування 

до неї на виховання та спільне проживання малолітніх дітей 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

20. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї загиблого 

учасника антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових 

питань 

21. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників 

антитерористичної операції  

22. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького  

23. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

  

 Мездрін Вадим Миколайович 

24. Про розміщення аудіоретрансляторів (гучномовців) на опорах в                   

м. Кропивницькому ТОВ “ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО” 

25. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ПАТ “ГІДРОСИЛА” 

26. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                          

ПрАТ “КИЙ АВІА” 

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

підприємцю ГОНЧАРОВУ В.В. 

28. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                   

03 грудня 2007 року № 723 

  

 Шишко Олександр Миколайович 

29. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

передачу майна Управлінню патрульної поліції в м. Кропивницькому” 

30. Про затвердження акта приймання-передачі комплектів 

відеоспостереження, матеріально-побутового оснащення  
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 Балакірєва Світлана Миколаївна 

31. Про погодження проекту рішення міської ради “Про затвердження 

Положення про відзнаку міської ради та виконавчого комітету                    

м. Кропивницького “За заслуги” І, ІІ ступенів” 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

32. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у             

місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”  
  

 Тимоховська Тетяна Миколаївна 

33. Про надання статусу  

34. Про надання статусу  

35. Про надання статусу  

36. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

37. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

38. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”  

39. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над 

неповнолітньою дитиною 

40. Про призначення уповноваженої особи  

41. Про звільнення від повноважень піклувальника над неповнолітньою 

дитиною та її майном  
  

 Дорохіна Людмила Володимирівна 

42. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області”  

43. Про тимчасове влаштування малолітніх дітей до комунального закладу 

“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області”  
  

 Коваленко Сергій Миколайович 

44. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого  2016 

року № 67 “Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки” 
  

 Кухаренко Віктор Іванович 

45. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по            



вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна секція “Б”)” 
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 Макарук Оксана Олександрівна 

46. Про створення комісії з питань передачі витратних матеріалів та матеріалів 

супроводу для проведення процедур гемодіалізу 

  

 Ксеніч Віктор Миколайович 

47. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого будівництвом 

об'єкта  

  

 Колюка Олег Сергійович 

48. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

надання згоди на розстрочку виконання рішень судів про стягнення 

заборгованості з ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

  

 Шишко Олександр Миколайович 

49. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

“Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

  

50. Різне 

 

 

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

доповненнями?  

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненнями “за” - 19 

 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

31.10.2017 р. 

№ 514 

Про негайне відібрання малолітньої дитини  

 

 

СЛУХАЛИ:  Про нагородження з нагоди 35-річчя театру танцю і             

20-річного ювілею школи естетичного виховання “В гостях 

у казки” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 515 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення міської ради “Про 

затвердження Положення про відзнаку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” І,      

ІІ ступенів” 

Доповідала: Балакірєва С.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. - мої зміни не враховані, прошу виключити 

пункт 7 та пункт 9 викласти у редакції з попереднього 

Положення 

Результати 

голосування: 

“за основу” - 19 “проти” - “утримались” -  

В обговоренні  

взяли участь: 

Балакірєва С.М. - комісія просить залишити в редакції, яка 

представлена. Юридичні підстави відсутні.  

Райкович А.П. - прийняти з зауваженнями Фросіняка Р.В.  

Результати 

голосування: 

“за в цілому” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 516 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про проведення міського огляду-конкурсу студентських 

гуртожитків  

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 517 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про передачу майна військовій частині А0680” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 518 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 березня 2017 року         

№ 122 “Про визначення одержувачів бюджетних коштів” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Білецький І.О. - на що змінюється сума, на що зменшуємо? 

Кухаренко В.І. - служба з вилову собак не використала 

передбачені кошти в 2017 році. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 519 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Голуб Д.В. - у пункті 5 є очікувані результати, а де економічні 

розрахунки? Чи позначиться це на тарифі? 

Кухаренко В.І. - ні, отримують лише 2 підприємства. 

Райкович А.П. - від прийняття даної Програми виграють люди. 

Голуб Д.В. - чи планується розширювати цю Програму? 

Райкович А.П. - так, після підписання Закону України “Про 

житлово-комунальне господарство”. Зараз впроваджується 

Програма тепломодернізації, працюємо у напрямку локальних 

котелень за місцеві кошти та інвестиційні спрямування. 

Дануца О.А. - велика пропорція між будинками, які 

обслуговуються “Кіровоградтепло” та ТЕЦ, чому? 

Кухаренко В.І. - “Кіровоградтепло” опалює багатоповерхові 

будинки, а інше підприємство центр, а це переважно одно, 

двоповерхові будинки. 

Дануца О.А. - чи враховується газове та електричне автономне 

опалення? 

Кухаренко В.І. - списки подавали теплогенеруючі 

підприємства. 

Райкович А.П. - при встановлені автономного опалення треба 

ще раз все перевірити. Буде створена комісія. 

Дануца О.А. - а якщо людина відмовляється, що в такому 

випадку. 

Кухаренко В.І. - законодавчих підстав немає, будуть вестися 

перемови. 

Голуб Д.В. - прошу перевірити пункти 39-40, 92-93. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 520 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади                     

м. Кропивницького житлового будинку по вул. Космонавта 

Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна секція “Б”)” 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 521 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про делегування представників міста до Госпітальної 

ради Кропивницького госпітального округу” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 522 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на передачу майна 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 523 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про створення комісії з питань передачі витратних 

матеріалів та матеріалів супроводу для проведення 

процедур гемодіалізу 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 524 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про організацію громадських робіт протягом 2018 року  

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Фросіняк Р.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 525 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову 

енергію 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Сосонський О.М. - хто ще є споживачами даного 

підприємства? 

Паливода А.А. - тільки бюджетні установи. 

Голуб Д.В. - чому відбувається зменшення на 

транспортування. 

Паливода А.А. - враховується середньозважений тариф. 

Підприємство працює на пелетах. Виробництво 

піднімається.  

Результати 

голосування: 

“за” - 18 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 526 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 березня 2016 року № 150 “Про 

створення комунального підприємства “Електротранс” 

Кіровоградської міської ради”, затвердження Статуту та 

передачу матеріальних цінностей” 

Доповідав: Вергун О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 527 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 15 березня 2017 року № 847 “Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”       

(зі змінами)” 

Доповідав: Вергун О.С. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Голуб Д.В. - є скарги на перевезення у маршрутному таксі. 

Це пов'язано з фінансуванням? 

Вергун О.С. - так. 

Голуб Д.В. - чому таке відбувається, чому не внести зміни 

до Програми? 

Вергун О.С. - компенсацію на перевезення отримали           

10 категорій. Є альтернатива маршрутному таксі, 

комунальне підприємство. 

Голуб Д.В. - в договорах це враховано? 

Вергун О.С. - буде враховуватись під час укладання нових 

договорів. 

Голуб Д.В. - чому зменшується фінансування? 

Вергун О.С. - 5 млн.грн підприємство не використало. 

Автобуси вийшли пізніше, а не так як передбачалося. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 528 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2017 року        

№ 427 “Про виключення квартир із числа службових” 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 529 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 530 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 531 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття Козубенка І.В. з квартирного обліку 

Доповідав: Пількін В.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 532 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 533 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про визначення місця проживання дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 534 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця 

проживання  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 535 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 536 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про утворення прийомної сім'ї Харченко Наталії Петрівни 

та влаштування до неї на виховання та спільне проживання 

малолітніх дітей 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 537 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 538 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 539 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 540 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до                               

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу”  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 541 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до                               

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу”  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 542 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до                               

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу”  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 543 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 544 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноваженої особи  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 545 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною та її майном  

Доповідала: Тимоховська Т.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 546 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області”  

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 547 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про тимчасове влаштування малолітніх дітей до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

Доповідала: Дорохіна Л.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 548 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 549 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників антитерористичної операції  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 550 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 551 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 552 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про розміщення аудіоретрансляторів (гучномовців) на 

опорах в м. Кропивницькому ТОВ “ГОЛОС 

КРОПИВНИЦЬКОГО” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 553 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ПАТ “ГІДРОСИЛА” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 554 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                          

ПрАТ “КИЙ АВІА” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 555 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі - підприємцю ГОНЧАРОВУ В.В. 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 556 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 03 грудня 2007 року № 723 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 557 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про передачу майна Управлінню патрульної поліції в 

м. Кропивницькому” 

Доповідав: Шишко О.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Дануца О.А. - це ми купували ці речі? 

Шишко О.М. - так, в рамках Програми. 

Результати 

голосування: 

“за” - 18 “проти” - “утримались” - 1 

Вирішили: Прийняти рішення № 558 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта приймання-передачі комплектів 

відеоспостереження, матеріально-побутового оснащення  

Доповідав: Шишко О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 559 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

Доповідав: Шишко О.М. 

В обговоренні  

взяли участь: 

Дануца О.А. - була аналогічна Програма в Кіровському 

районі, яка її доля? 

Паливода А.А. - була недофінансована.  

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 560 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки” 

Доповідав: Коваленко С.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 561 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта  

Доповідав: Ксеніч В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 562 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на розстрочку виконання рішень 

судів про стягнення заборгованості з ДП “Кіровоградтепло” 

ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

Доповідав: Колюка О.С. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Кришко О.В. - ви прорахували, вони зможуть платити? 

Райкович А.П. - всі рахунки підприємства заблоковано.       

2,5 млн.грн - це підйомна сума на рік. 

Голуб Д.В. - за рахунок чого виникла така заборгованість? 

Колюка О.С. - за рахунок орендної плати. Ця заборгованість 

з 2004 року. 

Результати 

голосування: 

“за” - 19 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 563 (додається) 

 



Міський голова        А. Райкович 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 22 

 засідання виконкому 20 листопада 2017 року 
 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про негайне відібрання малолітньої дитини  31.10.2017 р. 

№ 514 
   

2. Про нагородження з нагоди 35-річчя театру танцю і               

20-річного ювілею школи естетичного виховання “В гостях у 

казки” 

20.11.2017 

р.№ 515 

   

3. Про погодження проекту рішення міської ради “Про 

затвердження Положення про відзнаку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького “За заслуги” І,          

ІІ ступенів” 

№ 516 

   

4. Про проведення міського огляду-конкурсу студентських 

гуртожитків  

№ 517 

   

5. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про передачу майна військовій частині А0680” 

№ 518 

   

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 березня 2017 року № 122 

“Про визначення одержувачів бюджетних коштів” 

№ 519 

   

7. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”  

№ 520 

   

8. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади                        

м. Кропивницького житлового будинку по вул. Космонавта 

Попова, 16/17 (друга черга - 70 - квартирна секція “Б”)” 

№ 521 

   

9. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про делегування представників міста до Госпітальної 

ради Кропивницького госпітального округу” 

№ 522 

   

10. Про надання дозволу на передачу майна № 523 
   

11. Про створення комісії з питань передачі витратних матеріалів 

та матеріалів супроводу для проведення процедур гемодіалізу 

№ 524 

   



12. Про організацію громадських робіт протягом 2018 року № 525 
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13. Про встановлення ТДВ “Інтерресурси” тарифу на теплову 

енергію 

№ 526 

   

14. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 березня 2016 року № 150 “Про створення 

комунального підприємства “Електротранс” Кіровоградської 

міської ради”, затвердження Статуту та передачу 

матеріальних цінностей” 

№ 527 

   

15. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 15 березня  2017 року № 847 “Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” (зі змінами)” 

№ 528 

   

16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2017 року № 427 

“Про виключення квартир із числа службових” 

№ 529 

   

17. Про взяття громадян на квартирний облік № 530 
   

18. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 531 

   

19. Про зняття Козубенка І.В. з квартирного обліку № 532 
   

20. Про надання дозволів № 533 
   

21. Про визначення місця проживання дітей № 534 
   

22. Про надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання  № 535 
   

23. Про втрату статусу  № 536 
   

24. Про утворення прийомної сім'ї Харченко Наталії Петрівни та 

влаштування до неї на виховання та спільне проживання 

малолітніх дітей 

№ 537 

   

25. Про надання статусу  № 538 
   

26. Про надання статусу  № 539 
   

27. Про надання статусу  № 540 
   

28. Про влаштування малолітньої дитини до                                 

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

№ 541 



дитини нового типу”  
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29. Про влаштування малолітньої дитини до                                 

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу”  

№ 542 

   

30. Про влаштування малолітньої дитини до                                  

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу”  

№ 543 

   

31. Про встановлення опіки над малолітніми дітьми та 

піклування над неповнолітньою дитиною 

№ 544 

   

32. Про призначення уповноваженої особи  № 545 
   

33. Про звільнення від повноважень піклувальника над 

неповнолітньою дитиною та її майном  

№ 546 

   

34. Про влаштування неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області”  

№ 547 

   

35. Про тимчасове влаштування малолітніх дітей до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

№ 548 

   

36. Про надання щомісячної матеріальної допомоги члену сім'ї 

загиблого учасника антитерористичної операції для 

вирішення соціально-побутових питань 

№ 549 

   

37. Про надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 

загиблих учасників антитерористичної операції  

№ 550 

   

38. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                         

м. Кропивницького  

№ 551 

   

39. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                        

м. Кропивницького 

№ 552 

   

40. Про розміщення аудіоретрансляторів (гучномовців) на 

опорах в м. Кропивницькому ТОВ “ГОЛОС 

КРОПИВНИЦЬКОГО” 

№ 553 

   

41. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                        

ПАТ “ГІДРОСИЛА” 

№ 554 

   

42. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                          № 555 



ПрАТ “КИЙ АВІА” 
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43. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі - підприємцю ГОНЧАРОВУ В.В. 

№ 556 

   

44. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 03 грудня 2007 року № 723 

№ 557 

   

45. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про передачу майна Управлінню патрульної поліції в 

м. Кропивницькому” 

№ 558 

   

46. Про затвердження акта приймання-передачі комплектів 

відеоспостереження, матеріально-побутового оснащення  

№ 559 

   

47. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки” 

№ 560 

   

48. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 67 “Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 

їх наслідків на 2016-2018 роки” 

№ 561 

   

49. Про затвердження акта з приймання-передачі закінченого 

будівництвом об'єкта  

№ 562 

   

50. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської 

ради “Про надання згоди на розстрочку виконання рішень 

судів про стягнення заборгованості з ДП “Кіровоградтепло” 

ТОВ “ЦНТІ УНГА” 

№ 563 

 
 

 

 

 

 

 

 


