
У К Р А Ї Н А 

 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 9 

засідання Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 м.Кропивницький     від 08 травня 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” 

Білецький І.О. - заступник голови Кіровоградської територіальної 

організації Радикальна партія Олега Ляшка 

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

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” 

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 

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: 

 

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

Демець Ю.Г. - виконавчий директор обласної організації роботодавців 

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  

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

Владов Р.П. -  начальник управління  земельних відносин  та  

   охорони навколишнього природного середовища 

Вовк Ю.М. - начальник управління соціальної підтримки населення 

Костенко Л.Д. - начальник управління освіти 

Кухаренко В.І. - начальник Головного управління житлово- 

  комунального господарства 

Лєвашов В.В. - завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

  територіальної оборони 

Масло Л.Я.  - начальник управління апарату Міської ради 

  міста Кропивницького 

Мартинова І.В. - заступник начальника управління містобудування та 

  архітектури 

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

  комітету 

Смаглюк М.О. - начальник юридичного управління 

Храпак О.В. - радник міського голови 

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

  корупції та взаємодії з правоохоронними та 

  контролюючими органами 

Клокова Л.С. - головний спеціаліст відділу по роботі із ЗМІ 

Музичук В.В. - депутат Кіровоградської обласної ради 

Вісяников Ю.І. - керівник КП “Ритуальні послуги” 

Мартовицька Т. - заступник директора ТОВ “Екостайл” 

Представники ТОВ “Екостайл” 
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Райкович А.П. Пропоную розпочати засідання виконкому 

Результати 

голосування: 

"за" - 16 "проти" - "утримались" - 

 

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

за основу? 

Результати 

голосування: 

"за" -  16 "проти" - "утримались" - 

 

 

П О Р Я Д О К  

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 

 Лєвашов Віктор Володимирович 

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

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату” 

  

 Владов Родіон Петрович 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня      

2017 року № 830 “Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки” 

  

 Вовк Юлія Миколаївна 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями м. Кропивницького 

  

 Костенко Лариса Давидівна 

4. Про організацію відпочинку дітей влітку 2018 року  

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

оптимізацію мережі закладів освіти” 

  

 Паливода Андрій Анатолійович 

6. Про перерозподіл видатків по департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік 

7. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 
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8. Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з вивезення 

побутових відходів 

  

 Кухаренко Віктор Іванович 

9. Про безоплатну передачу тракторів МТЗ-82.1 з навісним обладнанням  

10. Про безкоштовну передачу основних засобів  

11. Про визначення видів оплачуваних суспільно корисних робіт, безоплатних 

громадських робіт та погодження переліку об'єктів, на яких порушники, 

засуджені будуть відбувати покарання у 2018 році 

12. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів  

13.  Про присвоєння єдиного номера 4 квартирам № 4 та 5 у будинку за адресою:      

вул. Тараса Карпи, 42 у м. Кропивницькому  

  

 Мартинова Ірина Володимирівна 

14. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                          

ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК-МЕДІА” 

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ПП “БМН-УКРАЇНА” 

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ “САЛЬВЕ” 

17. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  

  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

18. Про погодження заяви комунального закладу “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 

  

 Різне 

 

ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК 

 розгляду питань на засіданні виконавчого комітету 

 

 

 Вовк Юлія Миколаївна 

1. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам'яті жертв політичних 

репресій 

  

 Мосендз Анжеліка Анатоліївна 

2. Про реєстрацію народження дитини, яку батьки відмовились забрати із 

закладу охорони здоров'я 

3. Про надання статусу 

4. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу” 
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 Клокова Леонія Сергіївна 

5. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської 

журналістської премії імені Віталія Ципіна 

6. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття міської премії 

фотохудожників імені Василя Ковпака 

 
 

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

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” - 

  

Райкович А.П. в цілому “за” - 16 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

05.05.2018 р. 

№ 217 

Про надання грошової допомоги до 73-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

Доповідав: Лєвашов В.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 218 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року         

№ 830 “Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки” 

Доповідав: Владов Р.П. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 219 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                      

м. Кропивницького 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 220 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам'яті жертв 

політичних репресій 

Доповідала: Вовк Ю.М. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 221 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про організацію відпочинку дітей влітку 2018 року  

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 222 з доопрацюванням (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про оптимізацію мережі закладів освіти” 

Доповідала: Костенко Л.Д. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 223 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про перерозподіл видатків по департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького на 2018 рік 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Голуб Д.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 224 (додається) 

 
СЛУХАЛИ:  Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг 

Доповідав: Паливода А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 225 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про встановлення ТОВ “ЕКОСТАЙЛ” тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів 

Доповідав: Паливода А.А. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Дануца О.А. - не можна голосувати за цей проект рішення, 

минулого року підприємство нам багато чого пообіцяло. Не 

зроблено ним нічого. Іде зростання тарифу для населення. 

Нам дали порівняння в містах, де збільшено тариф ще до 

2018 року, до підвищення заробітної плати. 

Мосін О.В. - цифри відповідають всім нормативам. 

Проведена фахова робота спеціалістами, тариф було ними 

зменшено. Щоб забезпечити виконання зобов'язань 

підприємства, треба приймати тариф, взяти його до 

розгляду. 

Касьяненко А.І. - який відсоток рентабельності? 

Мартовицька Т. - 10%. 

Голуб Д.В. - хотілось би почути керівника підприємства. 

Мартовицька Т. - встановлення сіток є невигідним. 

Заглиблені контейнери - це повинен був бути спільний 

проект. І тариф був би 25 гривень. Автопарк ми змінили. 

Заробітну плату у 2017 році ми підвищили тільки водіям, а 

не всьому підприємству. 

Дануца О.А. - весь світ іде по шляху розділення сміття. 

Люди готові відділяти пластик. Це вам невигідно. 

Райкович А.П. - у минулому році заходи ви не виконали. 

Роботи виконуються зараз, треба дослухатись до вимог 

громади. 

Результати 

голосування: 

“за” - 9 “проти” - 5 “утримались” - 2 

Вирішили: Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  Про безоплатну передачу тракторів МТЗ-82.1 з навісним 

обладнанням  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 226 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про безкоштовну передачу основних засобів  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 227 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про визначення видів оплачуваних суспільно корисних 

робіт, безоплатних громадських робіт та погодження 

переліку об'єктів, на яких порушники, засуджені будуть 

відбувати покарання у 2018 році 

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 228 з доопрацюванням (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 229 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про присвоєння єдиного номера 4 квартирам № 4 та 5 у 

будинку за адресою: вул. Тараса Карпи, 42 у                          

м. Кропивницькому  

Доповідав: Кухаренко В.І. 

В обговоренні 

взяли участь: 

Табалов А.О. - я заявляю про конфлікт інтересів при 

голосуванні даного проекту, голосувати не буду. 

Результати 

голосування: 

“за” - 15 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 230 (додається) 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                          

ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК-МЕДІА” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 231 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ПП “БМН-УКРАЇНА” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 232 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

ТОВ “САЛЬВЕ” 

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 233 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  

Доповідала: Мартинова І.В. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 234 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження заяви комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок 

дитини нового типу” 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 235 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про реєстрацію народження дитини, яку батьки 

відмовились забрати із закладу охорони здоров'я 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 236 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання статусу 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 237 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

Доповідала: Мосендз А.А. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 238 (додається) 
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СЛУХАЛИ:  Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської журналістської премії імені Віталія Ципіна 

Доповідала: Клокова Л.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 239 (додається) 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської премії фотохудожників імені Василя Ковпака 

Доповідала: Клокова Л.С. 

Результати 

голосування: 

“за” - 16 “проти” - “утримались” -  

Вирішили: Прийняти рішення № 240 (додається) 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Е Р Е Л І К 

прийнятих рішень, які ввійшли до протоколу № 9 

 засідання виконкому 08 травня 2018 року 

 

Шляхом опитування прийнято рішення: 

 

 

1. Про надання грошової допомоги до 73-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

05.05.2018 р. 

№ 217 

   

2. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” 

08.05.2018 р. 

№ 218 

   

3. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 830 

“Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у 

місті Кропивницькому на 2017-2019 роки” 

№ 219 

   

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є мешканцями                          

м. Кропивницького 

№ 220 

   

5. Про надання грошової допомоги з нагоди Дня пам'яті жертв 

політичних репресій 

№ 221 

   

6. Про організацію відпочинку дітей влітку 2018 року  № 222 

   

7. Про погодження проекту рішення Міської ради міста 

Кропивницького “Про оптимізацію мережі закладів освіти” 

№ 223  

   

8. Про перерозподіл видатків по департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького на 2018 рік 

№ 224  

   

9. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 

послуг 

№ 225 

   

10. Про безоплатну передачу тракторів МТЗ-82.1 з навісним 

обладнанням  

№ 226 

   

11. Про безкоштовну передачу основних засобів  № 227 
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12. Про визначення видів оплачуваних суспільно корисних робіт, 

безоплатних громадських робіт та погодження переліку 

об'єктів, на яких порушники, засуджені будуть відбувати 

покарання у 2018 році 

№ 228 

   

13. Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних 

коштів 

№ 229 

   

14. Про присвоєння єдиного номера 4 квартирам № 4 та 5 у 

будинку за адресою: вул. Тараса Карпи, 42 у                             

м. Кропивницькому  

№ 230 

   

15. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами                          

ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК-МЕДІА” 

№ 231 

   

16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами                               

ПП “БМН-УКРАЇНА” 

№ 232  

   

17. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ 

“САЛЬВЕ” 

№ 233  

   

18. Про демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів  № 234 

   

19. Про погодження заяви комунального закладу 

“Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини 

нового типу” 

№ 235 

   

20. Про реєстрацію народження дитини, яку батьки відмовились 

забрати із закладу охорони здоров'я 

№ 236 

   

21. Про надання статусу № 237 

   

22. Про влаштування малолітніх дітей до КЗ “Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу” 

№ 238 

   

23. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської журналістської премії імені Віталія Ципіна 

№ 239 

   

24. Про затвердження складу конкурсної комісії на здобуття 

міської премії фотохудожників імені Василя Ковпака 

№ 240 

 

 

 


