
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 7 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м. Кропивницький                      від 10 квітня 2018 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” 

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

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

Центральноукраїнського національного технічного 

університету 

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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

виконавчих органів ради 

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

виконавчих органів 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 

 

Із складу виконкому відсутні: 

 

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

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

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



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

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

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

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

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

Паливода А.А. - директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

 
 

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 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 управління соціальної підтримки населення 

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

Максюта А.В. - начальник спеціалізованої інспекції 

Колюка О.С. - начальник управління комунальної власності  

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

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

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мездрін В.М. - начальник управління містобудування та 

  архітектури 

Паламарчук І.О. - головний спеціаліст відділу ведення обліку житла   

Разуменко О.Л. - начальник організаційного відділу   

Мосендз А.А. - т.в.о. начальника служби у справах дітей виконавчого 

  комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Шкода О.К. - заступник начальника управління адміністративних 

  послуг 

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Сабрам К.М. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ 

Пузакова А.А. - заступник начальника управління економіки - начальник 

  відділу економічного розвитку та регуляторної політики 

  департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 



  та інвестицій  
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Коренчук А. - юрист ТОВ “Екостайл” 

Мартинова Т. - директор ТОВ “Екостайл” 

 

 

Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 11 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались" - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Колюка Олег Сергійович 

1. Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на пільгових 

умовах 
  

 Вергун Олександр Сергійович 

2. Про затвердження переліку маршрутів регулярних спеціальних рейсів до 

садово-городніх товариств на 2018 рік 
  

 Брюм Олена Миколаївна 

3. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради  
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

надання дозволу на безоплатну передачу автомобілів” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

6. Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції для встановлення пам'ятників 

7. Про надання грошової допомоги учасникам народного аматорського хору 

“Ветеран” з нагоди 30-річчя заснування 
  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження нового складу 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва”  

9. Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету Міської ради 



міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік  
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 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

10. Про призначення уповноважених осіб  

11. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітньою 

дитиною 

12. Про надання дозволів 
  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

13. Про зняття Колесника С.П. з квартирного обліку  

14. Про затвердження рішення про надання неупорядкованої квартири  

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

належить до комунальної власності територіальної громади                           

м. Кропивницького 

16. Про взяття громадян на квартирний облік 

 

 Мездрін Вадим Миколайович 

17. Про переведення нежилої будівлі по вул. Арсенія Тарковського, 37/53 у         

м. Кропивницькому до категорії жилих 

18. Про переведення нежилої будівлі по вул. Ватутіна, 7 у м. Кропивницькому 

до категорії жилих 

19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

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

підприємцю ФЕДОРОВІЙ М.С.  

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

14 листопада 2013 року № 1570  

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

22 лютого 2016 року № 1795 
  

 Різне 
 

 

Райкович А.П. Які будуть доповнення?   
 

 1. Мосендз А.А. 

 Внести на розгляд проект рішення виконкому “Про реєстрацію 

народження дітей, покинутих в закладі охорони здоров'я”  

 

Результати 

голосування: 

"за" -  11 "проти" - "утримались - 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Колюка Олег Сергійович 

1. Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на пільгових 



умовах 
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 Вергун Олександр Сергійович 

2. Про затвердження переліку маршрутів регулярних спеціальних рейсів до 

садово-городніх товариств на 2018 рік 
  

 Брюм Олена Миколаївна 

3. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської ради  
  

 Макарук Оксана Олександрівна 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля 

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

надання дозволу на безоплатну передачу автомобілів” 
  

 Вовк Юлія Миколаївна 

6. Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції для встановлення пам'ятників 

7. Про надання грошової допомоги учасникам народного аматорського хору 

“Ветеран” з нагоди 30-річчя заснування 
  

 Пузакова Аліна Анатоліївна 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 14 березня 2017 року № 127 “Про затвердження нового складу 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва”  

9. Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік  
 

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

10. Про призначення уповноважених осіб  

11. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з малолітньою 

дитиною 

12. Про надання дозволів 
  

 Паламарчук Ірина Олександрівна 

13. Про зняття Колесника С.П. з квартирного обліку  

14. Про затвердження рішення про надання неупорядкованої квартири  

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

належить до комунальної власності територіальної громади                           

м. Кропивницького 

16. Про взяття громадян на квартирний облік 

 

 Мездрін Вадим Миколайович 

17. Про переведення нежилої будівлі по вул. Арсенія Тарковського, 37/53 у         

м. Кропивницькому до категорії жилих 

18. Про переведення нежилої будівлі по вул. Ватутіна, 7 у м. Кропивницькому 

до категорії жилих 
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19. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

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

підприємцю ФЕДОРОВІЙ М.С.  

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

14 листопада 2013 року № 1570  

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від                     

22 лютого 2016 року № 1795 

  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

23. Про реєстрацію народження дітей, покинутих в закладі охорони здоров'я 

  

 Різне 

 

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

доповненням?  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому з доповненням “за” - 11 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на 

пільгових умовах 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 166 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку маршрутів регулярних 

спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на        

2018 рік 

Доповідав: Вергун О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 167 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради  

Доповідала: Брюм О.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  



Вирішили: Прийняти рішення № 168 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 169 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу автомобілів” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 170 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції для встановлення 

пам'ятників 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 171 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги учасникам народного 

аматорського хору “Ветеран” з нагоди 30-річчя заснування 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 172 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 березня 2017 року        

№ 127 “Про затвердження нового складу координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва”  

Доповідала: Пузакова А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 173 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік  

Доповідала: Пузакова А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 174 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення уповноважених осіб  

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 175 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 176 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 177 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дітей, покинутих в закладі 

охорони здоров'я 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 178 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про зняття Колесника С.П. з квартирного обліку  

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 179 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження рішення про надання неупорядкованої 

квартири 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 180 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 181 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про взяття громадян на квартирний облік 

Доповідала: Паламарчук І.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 182 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилої будівлі по вул. Арсенія 

Тарковського, 37/53 у м. Кропивницькому до категорії 

жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 183 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про переведення нежилої будівлі по вул. Ватутіна, 7 у         

м. Кропивницькому до категорії жилих 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 184 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 185 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

фізичній особі-підприємцю ФЕДОРОВІЙ М.С.  

Доповідав: Мездрін В.М. 

В обговоренні 

взяли участь:  

Фросіняк Р.В.  

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Рішення відтермінувати 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 14 листопада 2013 року № 1570  

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 186 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

від 22 лютого 2016 року № 1795 

Доповідав: Мездрін В.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 11 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 187 (додається) 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 7 

 засідання виконкому 10 квітня 2018 року 

 

1. Про користування приміщенням по проїзду Тінистому, 5 на 

пільгових умовах 

10.04.2018 р. 

№ 166 

   

2. Про затвердження переліку маршрутів регулярних спеціальних 

рейсів до садово-городніх товариств на 2018 рік 

№ 167 

   

3. Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету міської 

ради  

№ 168 

   

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобіля № 169 

   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання дозволу на безоплатну 

передачу автомобілів” 

№ 170 

   

6. Про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції для встановлення 

пам'ятників 

№ 171 

   

7. Про надання грошової допомоги учасникам народного 

аматорського хору “Ветеран” з нагоди 30-річчя заснування 

№ 172 

   

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 березня 2017 року № 127 

“Про затвердження нового складу координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва”  

№ 173 

   

9. Про затвердження плану діяльності Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік  

 № 174 

   

10. Про призначення уповноважених осіб  № 175 

   

11. Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з 

малолітньою дитиною 

№ 176 

   

12. Про надання дозволів № 177 

   

13. Про реєстрацію народження дітей, покинутих в закладі 

охорони здоров'я 

№ 178 



   

2 

 

14. Про зняття Колесника С.П. з квартирного обліку № 179 

   

15. Про затвердження рішення про надання неупорядкованої 

квартири 

№ 180 

   

16. Про взяття громадян на облік для одержання кімнати у 

гуртожитку, який належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

№ 181 

   

17. Про взяття громадян на квартирний облік № 182 

   

18. Про переведення нежилої будівлі по вул. Арсенія 

Тарковського, 37/53 у м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 183 

   

19. Про переведення нежилої будівлі по вул. Ватутіна, 7 у              

м. Кропивницькому до категорії жилих 

№ 184 

   

20. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” 

№ 185 

   

21. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

14 листопада 2013 року № 1570  

№ 186 

   

22. Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами від 

22 лютого 2016 року № 1795 

№ 187 

 

 

 

 


