
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 8 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький                      від 23 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” 

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” 

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. 

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

виконавчих органів ради 

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

торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького 

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: 

 

 

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

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

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

роботи Центральноукраїнського національного 

технічного університету 

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

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

На засіданні були присутні: 

 Керівники виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

 та відповідальні працівники: 

 

 

Балакірєва С.М. - начальник відділу кадрової роботи  

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Бондаренко К.А. - заступник начальника управління торгівлі та побутового 

  обслуговування населення 

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

  та цивільного захисту населення 

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

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

  територіальної оборони 

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

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мартинова І.В. - заступник начальника управління містобудування та 

  архітектури 

Назарець А.Ф. - начальник відділу культури і туризму 

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

  комітету 

Шевченко А.О. - начальник 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 

 

Від Кіровоградської місцевої прокуратури: 

Залюбовська А.І. – прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури 
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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 

 

 Коваленко Сергій Миколайович  

1. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “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” 

  

 Копецький Юрій Борисович  

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

передачу майна військовій частині А0680” 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

3. Про передачу комп'ютерного обладнання  

  

 Шевченко Антон Олександрович 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                            

23 лютого 2016 року № 68 “Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України “Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

5. Про надання грошової допомоги у зв'язку з 32-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії  

6. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького  

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

7. Про присвоєння єдиного номера 913 квартирі номер 913 та 19/50 часткам 

квартири номер 914 у будинку за адресою: пров. Павла Бута, 3 в                    

м. Кропивницькому 
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8. Про присвоєння 1/2 частки квартири номер 1-а по вул. Преображенській, 84, 

яка належить Ляшенку О.С., номера 1-б 

  

 Колюка Олег Сергійович 

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

надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького розподільчого пункту міської 

електромережі” 

10. Про користування приміщенням по вул. Олексія Єгорова, 40  

  

 Мартинова Ірина Володимирівна  

11. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “ОМЕГА-ТЕХНО” 

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “СМАК” 

  

 Макарук Оксана Олександрівна 

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

припинення комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

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

припинення комунального закладу “Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 

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

припинення комунального закладу “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

16. Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

17. Про втрату статусу 

18. Про затвердження висновку 

19. Про припинення функціонування прийомної сім”ї Протасових 

20. Про надання дозволів 

  

 Назарець Анна Федорівна 

21. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської художньої 

премії імені Бориса Вінтенка  

22. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської 

літературної премії імені Арсенія Тарковського 
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23. Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького “Про 

найменування провулка” 

24. Про встановлення меморіальної дошки  

25. Про встановлення інформаційної дошки 
  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

1. Про надання статусу 

2. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 
  

 Колодяжний Сергій Олександрович  

3. Про влаштування малолітньої та неповнолітньої дитини до комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

 
 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 12 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 12 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

19.04.2018 р. 

№ 188 

Про реєстрацію народження дітей, покинутих в закладі 

охорони здоров'я  
 

Зайшли Дзюба Н.Є., Мосін О.В. 

Вийшов Грабенко О.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “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” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 189 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

Доповідав: Копецький Ю.Б. 

Результати 

голосування: 

“за” - 13 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 190 (додається) 

 

Зайшов Фросіняк Р.В. 

 

СЛУХАЛИ:  Про передачу комп'ютерного обладнання 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 14 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 191 (додається) 

 

Зайшов Табалов А.О. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 

“Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України “Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” 

Доповідав: Шевченко А.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 192 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги у зв'язку з 32-ми 

роковинами Чорнобильської трагедії  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 193 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 194 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 913 квартирі номер 913 та 

19/50 часткам квартири номер 914 у будинку за адресою: 

пров. Павла Бута, 3 в м. Кропивницькому 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 195 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про присвоєння 1/2 частки квартири номер 1-а по               

вул. Преображенській, 84, яка належить Ляшенку О.С., 

номера 1-б 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 196 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатну 

передачу до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького розподільчого пункту міської 

електромережі” 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 197 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про користування приміщенням по вул. Олексія Єгорова, 40 

Доповідав: Колюка О.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 198 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “ОМЕГА-ТЕХНО” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 199 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “СМАК” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 200 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1              

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Бегун А.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 201 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 202 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2              

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

Доповідала: Макарук О.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 203 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про припинення опіки над малолітньою дитиною 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 204 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про втрату статусу 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 205 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження висновку 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 206 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про припинення функціонування прийомної сім”ї 

Протасових 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 207 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 208 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 209 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої дитини до                                

КЗ “Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу” 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 210 (додається) 
 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської художньої премії імені Бориса Вінтенка  

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 211 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської літературної премії імені Арсенія Тарковського 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 212 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування провулка” 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 213 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення меморіальної дошки  

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 214 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення інформаційної дошки 

Доповідала: Назарець А.Ф. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 215 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітньої та неповнолітньої дитини до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

Доповідав: Колодяжний С.О. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 216 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 8 

 засідання виконкому 23 квітня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

1. Про реєстрацію народження дітей, покинутих в закладі 

охорони здоров'я  

19.04.2018 р. 

№ 188 
   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “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” 

23.04.2018 р. 

№ 189 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна військовій частині 

А0680” 

№ 190 

   

4. Про передачу комп'ютерного обладнання № 191 
   

5. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 

“Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України 

“Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” 

№ 192 

   

6. Про надання грошової допомоги у зв'язку з 32-ми роковинами 

Чорнобильської трагедії  

№ 193  

   

7. Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького  

№ 194 

   

8. Про присвоєння єдиного номера 913 квартирі номер 913 та 

19/50 часткам квартири номер 914 у будинку за адресою:     

пров. Павла Бута, 3 в м. Кропивницькому 

№ 195 

   

9. Про присвоєння 1/2 частки квартири номер 1-а по                    

вул. Преображенській, 84, яка належить Ляшенку О.С., номера 

1-б 

№ 196 

   

10. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про надання згоди на безоплатну передачу 

до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького розподільчого пункту міської електромережі” 

№ 197 

   

11. Про користування приміщенням по вул. Олексія Єгорова, 40 № 198 
   

12. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “ОМЕГА-ТЕХНО” 

№ 199 



2 

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                            

ТОВ “ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “СМАК” 

№ 200 

   

14. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1                   

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

№ 201 

   

15. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство” 

№ 202 

   

16. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про припинення комунального закладу 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                   

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” 

№ 203 

   

17. Про припинення опіки над малолітньою дитиною № 204 
   

18. Про втрату статусу № 205 
   

19. Про затвердження висновку № 206 
   

20. Про припинення функціонування прийомної сім”ї Протасових № 207 
   

21. Про надання дозволів № 208 
   

22. Про надання статусу № 209 
   

23. Про влаштування малолітньої дитини до КЗ “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

№ 210 

   

24. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської художньої премії імені Бориса Вінтенка  

№ 211 

   

25. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської літературної премії імені Арсенія Тарковського 

№ 212 

   

26. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про найменування провулка” 

№ 213 

   

27. Про встановлення меморіальної дошки  № 214 
   

28. Про встановлення інформаційної дошки № 215 
   

29. Про влаштування малолітньої та неповнолітньої дитини до 

комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

№ 216 

 



 

 

 

 

 

 


