
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  51   

сьомого засідання дванадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 12 липня 2018 року м. Кропивницький 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, присутні! 

 

29 червня у Кропивницькому попрощалися з учасником операції 

об’єднаних сил – Артуром Володимировичем Федосенком, водієм-електриком 

радіопеленгаторного пункту радіотехнічного центру вузла зв’язку військової 

частини А1469, старшим солдатом. Життя воїна обірвала куля ворожого 

снайпера біля населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Він був 

справжнім героєм, який був найкращим у всьому і всі свої справи доводив до 

кінця. На жаль, війна забирає найкращих серед нас: синів, батьків. Це люди, 

які в такий час не можуть сидіти дома склавши руки. У військового 

залишились дружина та донька. 
 

Прошу вшанувати пам'ять загиблого хвилиною мовчання. 

 

Але життя продовжується, є в нас і приємні події. 

 

Шановні колеги! 

Продовжуємо нашу традицію вручення премій, започатковану в цьому 

році міською радою. 

 

 Міський голова та секретар міської ради вручають Диплом лауреата 

та грошову винагороду переможцю премії імені Василя Ковпака – 

фотокореспонденту газети “Народне слово” Демчуку Ігорю Миколайовичу.  

 
Подякою Міської ради та Виконавчого комітету міста Кропивницького 

та грошовою премією також були нагороджені: 

Терещенко Ірина Іванівна, заслужений майстер спорту України з 

плавання, Тарасенко Дар’я Юріївна, майстер спорту України міжнародного 
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класу з плавання - члени національної Дефлімпійської збірної команди України 

з плавання, за здобуті разом вісім срібних та шість бронзових нагород на 

чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів з вадами слуху, що проходив 

2-7 липня 2018 року в м. Люблін (Польща); 

 

та Кузніцова Олена Анатоліївна, заслужений тренер України, 

заслужений працівник фізичної культури і спорту України, за високу 

професійну майстерність, визначні тренерські досягнення, підготовку 

призерів чемпіонату Європи з плавання серед спортсменів з вадами слуху. 

 

Щиро вітаємо всіх переможців! Бажаємо наснаги та подальших успіхів 

в усіх починаннях! 

 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

На сьоме засідання дванадцятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 32 депутатів, відсутні 11 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Шановні присутні! 

У роботі сьомого засідання дванадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Кришко Олександр Володимирович - голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович – голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Шановні депутати! 

Пропоную надати слово представникам громади, які записались на 

виступ. 
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Міський голова надав слово:  

Шрамку О.О., який висловив подяку міській владі за увагу до 

фотомистецтва та від імені Кіровоградської обласної організації 

національної спілки фотохудожників України вручив депутату міської ради 

Кріпаку С.В. грамоту за особисту допомогу в організації виставок 

фотомистецтва; 

Завражному Д.В., який виступив щодо зміни призначення земельної 

ділянки по вул. Короленка, 2, біля аеропорту, та висловив своє обурення; 

Гончарову В.З., голові квартального комітету, який представляє 

мікрорайон Никанорівка. Він висловив занепокоєння мешканців щодо роботи 

гранітного кар’єру, який офіційно не працює, але вночі відчуваються 

поштовхи будинків від зривів. На будинках мешканців мікрорайону 

з’являються тріщини, в повітрі підіймається радіаційний фон. Також 

висловив прохання до депутатів та міського голови вжити заходи щодо 

закриття гранітного кар’єру.  

 

Міський голова надав доручення Мосіну О.В., заступнику міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, підготувати за підписом 

міського голови звернення до керівництва Національної поліції в 

Кіровоградській області і Служби Безпеки України відносно фактів, які 

озвучив Гончаров В.З.  

Селіну С.Є., який зачитав звернення до депутатів та висловився щодо 

забудови земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2 і зміни 

цільового призначення даної земельної ділянки. 

Орєшкову Г.М., який прокоментував чергове підвищення цін для 

населення на водопостачання та водовідведення, підвищення ціни на проїзд у 

громадському транспорті та процитував деякі законодавчі акти щодо 

порушення процедури, а саме не проведення публічних обговорень з даних 

питань. 

Гавриленку О.В., голові Громадської ради при Кіровоградській обласній 

державній адміністрації, який зачитав звернення громадян, що проживають 

по вул. Добровольського в місті Кропивницькому щодо неправомірної вирубки 

дерев. Обстеження зелених насаджень та висновки, які дозволяють 

знищувати дерева, не відповідають дійсності. Громадські діячі пропонують 

створити робочу групу з представників громади, депутатів міської ради, 

науковців. Група буде вивчати ситуацію щодо проведення даних робіт, аби 

інформація щодо дій по вирубці зелених насаджень була відкритою, 

розміщена на сайті, щоб громадськість була правильно інформована про ті 

чи інші дії. 

Жук І.С., яка звернулася до депутатів та посадовців міської ради від 

імені мешканців будинку № 2 по вул. Михайлівській щодо руйнування даного 

будинку, а саме: стіни, фасад тощо через підтоплення каналізаційними 

водами. Попросила вжити невідкладних та термінових заходів щодо 

ліквідації систематичних аварій. 
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Погасію І.П., який висловився щодо забудов малих архітектурних форм; 

Задвірному В.К., який розповів про незручності, які виникають у людей 

з інвалідністю при посадці у вагон на залізничному вокзалі. Відсутність 

певного підйомника не надає можливості таким людям скористатися 

послугою, яка дозволила б їм вільно подорожувати по країні. Закликав 

ознайомитися зі зразками, які є на стендах перед сесійною залою. 

Сінченку Д.В., який висловився щодо проекту рішення про наглядові ради 

при комунальних підприємствах та співробітництво. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми заслухали всіх представників громади, які записалися на виступ. 

Відповідно до статті 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання, перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного 

сесії, чи є в депутатів заяви, оголошення, запитання? 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Оголосив (втретє) депутатське запитання (вимогу) стосовно 

ненадання протоколу зборів громадських слухань щодо реорганізації                           

ЗОШ № 18 та знову звернувся до начальника управління освіти Костенко Л.Д. 

про надання копії даного документу. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»): 

Прокоментував виступ Сінченка Д.В. щодо наглядових рад і наскільки 

це питання актуальне. Запропонував секретарю міської ради провести 

зустрічі та обговорити дане питання для того, щоб вивести роботу 

комунальних підприємств на більш якісний рівень діяльності. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Прокоментував виступ Цертія О.М. 

 

Міський голова доручив виконавцям згідно з чинним законодавством 

надати відповідь депутату Демченку М.І. на його депутатське запитання. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

11 липня 2018 року, відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на якій було 

запропоновано включити 21 додаткове питання. Матеріали вам роздано. Всі 

додаткові питання були опубліковані на офіційному сайті міської ради згідно з 

чинним законодавством. Проекти пройшли обговорення на засіданнях 

постійних комісій, прийняті рекомендаційні рішення щодо розгляду їх на 
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засіданні міської ради. 

Хто за те, щоб включити додаткові питання до порядку денного, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Вчора на погоджувальній нараді та сьогодні перед початком засідання до 

мене звернулись депутати щодо включення нагальних на їх думку та важливих 

питань до порядку денного, а саме: 

Пропозиція депутата Краснокутського О.В.: 

- про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» 

(доопрацьований проект рішення № 2030); 

- про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» 

(проект рішення без номера); 

 

Пропозиція депутата Зайченка В.В.: 

- про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

(доопрацьований проект рішення № 2023); 

 

Пропозиція депутата Дриги В.В.: 

- про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року  

№ 85 «Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки» 

(доопрацьований проект рішення № 2028); 

- про проведення інвентаризації земель комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького (проект рішення без номера); 

- про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО (проект рішення без номера); 

 

Пропозиція депутата Зайченка В.В.: 

- про визначення замовника по об’єкту «Капітальний ремонт  

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» (доопрацьований проект рішення № 1865); 
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- про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

 від 19 грудня 2017 року № 1263 (проект рішення без номера); 
 

Пропозиція депутата Дриги В.В.: 

- про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій 

в районі вулиці Айвазовського та провулка Санаторного у м. Кропивницькому 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (проект рішення без номера); 
 

Пропозиція депутата Цертія О.М. 

- про внесення змін до рішення міської ради від 14.06.2016 № 438  

(проект рішення без номера); 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Є ще пропозиції? 

 

Пропозиція депутата Цертія О.М. включити до порядку денного 

питання: 

- про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності у місті Кропивницькому (доопрацьований проект 

рішення № 2014); 

 

Пропозиція депутата Шутки В.В. включити до порядку денного 

питання: 

- про надання Митрофанову К.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі 

будинку № 57) (проект рішення № 1424).  
 

Райкович А.П.: 

Пропоную за кожне запропоноване депутатами додаткове питання до 

порядку денного голосувати окремо. 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 

2018 рік» (доопрацьований проект рішення № 2030).  

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-

2019 роки» (проект рішення без номера). 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-

2021 роки» (доопрацьований проект рішення № 2023). 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 

2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 

 2018 роки» (доопрацьований проект рішення № 2028). 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про проведення інвентаризації земель комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького» (проект рішення без 

номера). 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» (проект рішення без 

номера). 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про визначення замовника по об’єкту «Капітальний ремонт 

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» (доопрацьований проект рішення № 1865). 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263» (проект рішення без 

номера). 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
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Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиці Айвазовського та провулка 

Санаторного у м. Кропивницькому ПрАТ «Кіровоградобленерго» (проект 

рішення без номера). 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.06.2016 

№ 438»  (проект рішення без номера). 
 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності у місті Кропивницькому» 

(доопрацьований проект рішення № 2014). 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
 

Прошу проголосувати, хто за те, щоб включити додатково до порядку 

денного питання «Про надання Митрофанову К.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя  

(у дворі будинку № 57)» (проект рішення № 1424).  
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного дванадцятої сесії 

в цілому. Прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0 . 

 

Прийнято рішення № 1737 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Відповідно до вимог Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.28. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 24 депутати, відсутні 19 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного. 

Чи є бажаючі оголосити депутатські запити? 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Оголосив депутатський запит щодо придбання медичного обладнання 

для комунального закладу  «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» та вирішальну частину проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Краснокутського О.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1738 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Краснокутського О.В” (додається). 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”): 

Оголосив депутатський запит відносно проекту рішення № 2021 «Про 

внесення змін до містобудівної документації «Про зонування території міста 

Кіровограда», який стосується земельної ділянки по вул. Короленка та 

вирішальну частину проекту рішення, відповів на запитання депутата 

Линченка М.Д. 
Депутат Цертій О.М. прокоментував процедуру голосування за 

депутатські запити. 

Також міський голова надав відповідь депутату Ніжніковій А.О.  

стосовно даної земельної ділянки, проекту рішення № 2021 та депутатського 

запиту депутата Капітонова С.І. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Капітонова С.І. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

2 0 0 1 3 

“НАШ КРАЙ” 0 0 2 3 5 
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‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

3 0 0 0 3 

“Опозиційний блок” 0 0 1 1 2 

‟УКРОП” 1 0 0 2 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 0 0 1 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 1 0 1 

“Рідне місто” 0 0 1 0 1 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 1 2 3 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Оголосив усний депутатський запит щодо забудови малої 

архітектурної форми біля магазину «Мелодія» та ситуації, яка склалася, 

зачитав вирішальну частину проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Депутат оголосив депутатський запит.  

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Демченка М.І. Прошу визначитися та проголосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

 

 



13 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

1 0 0 1 2 

“НАШ КРАЙ” 0 0 1 5 6 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

3 0 0 0 3 

“Опозиційний блок” 1 0 0 2 3 

‟УКРОП” 1 0 0 2 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 0 0 1 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 1 1 

“Рідне місто” 0 0 0 1 1 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 2 0 1 0 3 

 

Депутат Демченко М.І. прокоментував результати голосування. 

 

Депутат Ларін А.С. прокоментував для депутата Демченка М.І., як 

можна отримати інформацію в інший спосіб, якщо рішення по 

депутатському запиту не підтримано. 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Оголосила депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького щодо виділення додаткових коштів на проведення поточних 

ремонтів класних кімнат та зачитала вирішальну частину проекту рішення. 

 

Міський голова надав пояснення щодо виділення додаткових коштів з 

міського бюджету для освітньої галузі для проведення безпосередньо 

ремонтних робіт. Відповідно до запитів керівників навчальних закладів до 

головного розпорядника коштів, а саме управління освіти, складено 
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кошторис. Які роботи будуть проводитися першочергово адміністрація 

вирішує на місцях.  

На освітню галузь виділено в цьому році - 950 млн грн, плюс державна дотація 

(за зверненням) ще 60 млн грн на заробітну плату. За результатами першого 

півріччя та пропозиціями управління освіти додатково виділяється  

ще 8,5 млн грн. Міський голова запевнив, що окремо дасть доручення 

профільному заступнику міського голови та управлінню освіти, щоб 

першочергово врахували вищевказану пропозицію щодо проведення ремонтних 

робіт в кімнатах дошкільної освіти та в початкових класах. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

групи депутатів та проект рішення, озвучений депутатом Ніжніковою А.О. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Оголосив заяву про те, що на попередньому засіданні сесії міської ради 

з трибуни виступала представниця від мешканців мікрорайону 

Новоолексіївського щодо незадовільного стану тротуарних доріжок вздовж 

вул. Ушакова та вул. Межовий бульвар, попросив міського голову надати 

повторно доручення щодо отримання відповіді з даного питання. 

 

Міський голова доручив начальнику юридичного управління міської ради 

Смаглюк М.О. надати відповідь депутату згідно з чинним законодавством та 

з’ясувати обставини щодо несвоєчасного надання відповіді. 

 

Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Звернувся з депутатським запитанням до заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. про надання до кінця 

сесійного засідання інформації щодо реалізованих або запланованих заходів, 

спрямованих на збереження асфальтного покриття та попередження ДТП в 

частині обмеження руху великовагових транспортних засобів, які рухаються 

по вулицях нашого міста, чи розробляється схема маршруту під’їздів великих 

ваговозів до зернопереробних підприємств, які знаходяться в межах нашого 

міста. А також маршрути транзитного вагового транспорту. 
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Міський голова прокоментував дане запитання. Надав доручення 

заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосіну О.В., Грабенку О.В. дати роз’яснення депутатам, та провести 

відповідну роботу щодо корегування введення обмежень руху через Головне 

управління Національної поліції. 

  

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Оголосив депутатське запитання та вимогу начальнику Головного 

управління житлово-комунального господарства Кухаренку В.І. стосовно 

невиконання робіт, а саме: пішохідної розмітки по вул. Межовий бульвар, 

депутат надавав пропозиції до профільної Програми. Вимога ‒ надати до 

кінця сесійного засідання інформацію щодо виконання робіт. 

 

Міський голова надав доручення начальнику Головного управління 

житлово-комунального господарства Кухаренку В.І. підготувати та надати 

відповідь депутату. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Втретє підняв питання щодо встановлення індивідуального опалення в 

помешканнях сімей двох загиблих учасників бойових дій в АТО. 
 

Міський голова звернувся до заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. розглянути дане питання на 

засіданні комісії по наданню дозволу на встановлення автономного опалення 

мешканцям міста, прийняти рішення відповідно до діючого законодавства та 

надати відповідь депутату. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Є ще депутатські запити? Немає. 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року  

№ 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2030 (доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозицій постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1739 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський 

бюджет на 2018 рік» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки». Проект рішення без реєстраційного 

номера. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки 

населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1740 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки». Проект рішення за реєстраційним  

№ 2023 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства управління міської ради. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Запитав начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства Кухаренка В.І. стосовно виконання робіт щодо облаштування 

тротуарних доріжок по вулицях Межовий бульвар, Ушакова. 
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Кухаренко В.І. проінформував, що стосовно облаштування тротуарів 

виготовляється проектно-кошторисна документація. Після проведення 

експертизи буде визначено вартість затрат для виконання робіт. Також 

застеріг, що частина тротуарів закрита для обстеження мешканцями, які 

обгородили території. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1741 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2016 – 2018 роки». Проект рішення за реєстраційним  

№ 2028 (доопрацьований). Доповідач Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

«Блок Петра Порошенка «Солідарність»): 

Звертаючись до Ксеніча В.М. попросив врахувати наступне питання, а 

саме: ЗОШ № 34 (Студентський бульвар) в цьому році буде святкувати 55-

річний ювілей, батьківський комітет школи звертається з проханням 

провести ремонтні роботи фасаду закладу. 

 

Ксеніч В.М. пообіцяв, що буде проведено обстеження приміщення. Про 

результати буде повідомлено депутата додатково.  

 

Міський голова зауважив, що з подібними питаннями депутату 

потрібно звертатися заздалегідь, щоб можна було передбачити проведення 

певних процедур, таких як тендер або терміни проведення робіт. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1742 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про проведення інвентаризації 

земель комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького». Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач 

Грабенко О.В. ‒ заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

 

Грабенко О.В. надав інформацію щодо мети прийняття даного 

рішення. Це наповнення державного земельного кадастру; виявлення всіх 

користувачів та власників земельних ділянок із встановленням меж; 

виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються 

нераціонально, не за цільовим призначенням; визначення меж прибудинкових 

територій, об’єктів інфраструктури міста, території та забудови 

гаражних кооперативів; впорядкування розміщення тимчасових споруд 

тощо. Після прийняття цього рішення та виконання вищезазначених робіт 

громада міста отримає: повноцінну базу даних про всі землі запасу в межах 

міста; буде сформовано перелік інвестиційно-привабливих ділянок для 

подальшого продажу, право оренди або власності надання на конкурентних 

засадах, земельних торгах; наповниться публічна карта, яка буде доступна 

кожному громадянину для отримання інформації про вільну земельну ділянку; 

а найголовніше – буде отримано доступ для раціонального використання 

земельної ділянки за участі територіальної громади. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»): 

Звернувся із запитанням до Грабенка О.В., яке саме відношення має 

даний проект рішення щодо тимчасових споруд, власники яких не оформили в 

законний спосіб право власності на земельні ділянки тощо.   
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Грабенко О.В., надав відповідь, що земельна ділянка вважається 

сформованою: або проектом землеустрою, або матеріалом інвентаризації. 

Це надає змогу встановити межі прибудинкових територій, а щодо 

тимчасових споруд, то підхід має буди суто на державницьких позиціях. 
 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Надав пропозицію Грабенку О.В.: в разі, якщо на вільних земельних 

ділянках, які в подальшому будуть реалізовуватися, наповнюючи міський 

бюджет, можуть бути певні зелені насадження, було б бажано не видаляти 

їх, а за допомогою спеціального обладнання, переносити та пересаджувати 

ці насадження в інше місце. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1743 «Про проведення інвентаризації земель 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького» 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО». Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач –  

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради.  

Владов Р.П. відповів на запитання депутатів Демченка М.І., Дриги В.В. 

щодо адрес розташування земельних ділянок та щодо черговості виділення 

даних ділянок учасникам АТО. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 1744 «Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про визначення замовника  

по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Бєляєва в м. Кропивницькому». Проект 

рішення за реєстраційним № 1865 (доопрацьований). Доповідач                      

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1745 «Про визначення замовника по об’єкту 

«Капітальний ремонт вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263». Проект 

рішення без реєстраційного номера. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства управління 

міської ради. 

Міський голова прокоментував важливість прийняття даного рішення. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1746 «Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про делегування прав 

замовника комплексної електрифікації територій в районі вулиці 

Айвазовського та провулка Санаторного у м. Кропивницькому  
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ПрАТ «Кіровоградобленерго». Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1747 «Про делегування прав  

замовника комплексної електрифікації територій в районі вулиці 

Айвазовського та провулка Санаторного у м. Кропивницькому  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 14.06.2016 № 438». Проект рішення без реєстраційного 

номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1748 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14.06.2016 № 438» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про впорядкування розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті 

Кропивницькому». Проект рішення за реєстраційним № 2014 

(доопрацьований). Доповідач – Цертій О.М., депутат міської ради. 
 

Цертій О.М. пояснив нагальну потребу прийняття даного рішення та 

відповів на запитання депутата Дриги В.В. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

3 0 0 1 4 

“НАШ КРАЙ” 0 0 1 4 5 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

3 0 0 0 3 

“Опозиційний блок” 0 0 0 1 1 

‟УКРОП” 0 0 0 2 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 1 1 

“Рідне місто” 0 0 0 1 1 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 1 1 2 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про надання Митрофанову К.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)». Проект рішення за 

реєстраційним № 1424. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 
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Владов Р.П. коротко пояснив зміст проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

 Запропонувала повернутися до голосування за проект рішення № 1424. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. щодо проведення 

переголосування по проекту рішення міської ради № 1424. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про надання Митрофанову К.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)». Проект рішення за 

реєстраційним № 1424.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1749 «Про надання Митрофанову К.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)» (додається).  
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до вимог Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 15.48. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний 

для продовження роботи сесії, є. 

 

Міський голова запропонував надати слово мешканцю міста 

Колісніченку В.Д., який на початку засідання не встиг зареєструватися. 
 

Колісніченко В.Д. виступив та висловився на різні теми.  

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького 

Кіровоградської області». Проект рішення за реєстраційним № 2012 

(доопрацьований). Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1750 «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області» (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про визнання таким, що 

втратило чинність рішення міської ради від 29.01.2013 № 2231». Проект 

рішення за реєстраційним № 1995. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” –26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1751 «Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення міської ради від 29.01.2013 № 2231» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «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». Проект рішення за реєстраційним  

№ 2005. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1752 «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» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

Кіровоградської дитячої художньої школи імені О.О. Осмьоркіна та 

затвердження Статуту ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ О.О. ОСМЬОРКІНА 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції». Проект рішення за 

реєстраційним № 1836. Доповідач – Чорна Н.М., заступник начальника відділу 

культури і туризму міської ради. 
 

Чорна Н.М. відповіла на запитання депутата Ніжнікової А.О., що 

сплата за зміни в реєстраційних документах та печаток закладів буде 

відбуватись за рахунок бюджету міста. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1753 «Про перейменування Кіровоградської 

дитячої художньої школи імені О.О. Осмьоркіна та затвердження Статуту 

ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ О.О. ОСМЬОРКІНА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

Кіровоградської дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ 

ШКОЛИ МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції». 

Проект рішення за реєстраційним № 1837. Доповідач Чорна Н.М. ‒ заступник 

начальника відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1754 «Про перейменування Кіровоградської 

дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ 

МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції» 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження 

Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції». Проект рішення за реєстраційним  

№ 1838. Доповідач Чорна Н.М. ‒ заступник начальника відділу культури і 

туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1755 «Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза та затвердження Статуту 

МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г. НЕЙГАУЗА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування  

КЗ «Кіровоградська музична школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса» та затвердження 

Статуту КЗ «МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ІМ. Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції». Проект рішення за реєстраційним  

№ 1839. Доповідач Чорна Н.М. ‒ заступник начальника відділу культури і 

туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1756 «Про перейменування  

КЗ «Кіровоградська музична школа № 2 ім. Ю.С. Мейтуса» та 

затвердження Статуту КЗ «МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ІМ. Ю.С. МЕЙТУСА 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

Кіровоградської музичної школи № 3 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 

ШКОЛИ № 3 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції». Проект рішення 

за реєстраційним № 1840. Доповідач – Чорна Н.М., заступник начальника 

відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1757 «Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 3 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

Кіровоградської музичної школи № 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 

ШКОЛИ № 4 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції». Проект рішення 

за реєстраційним № 1841. Доповідач Чорна Н.М. ‒ заступник начальника 

відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1758 «Про перейменування Кіровоградської 

музичної школи № 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 4 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи та 

затвердження Статуту МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ 

СИСТЕМИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції». Проект рішення 

за реєстраційним № 1842. Доповідач Чорна Н.М. ‒ заступник начальника 

відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 1759 «Про перейменування Кіровоградської 

міської централізованої бібліотечної системи та затвердження Статуту 

МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

комунального закладу «Кіровоградський міський літературно-меморіальний 

музей І.К.Карпенка-Карого» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-

КАРОГО МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції». Проект рішення за 

реєстраційним № 1843. Доповідач Чорна Н.М. ‒ заступник начальника відділу 

культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
 

Прийнято рішення № 1760 «Про перейменування комунального 

закладу «Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей                     

І.К. Карпенка-Карого» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ                                           

І.К. КАРПЕНКА-КАРОГО МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій 

редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

Кіровоградського музею музичної культури ім. К. Шимановського та 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

МУЗЕЙ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. К. ШИМАНОВСЬКОГО» у новій 

редакції». Проект рішення за реєстраційним № 1844. Доповідач – Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1761 «Про перейменування Кіровоградського 

музею музичної культури ім. К. Шимановського та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗЕЙ 

МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. К.ШИМАНОВСЬКОГО» у новій редакції» 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного «Про перейменування 

комунального закладу «Кіровоградський художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.О.ОСМЬОРКІНА» у новій 

редакції». Проект рішення за реєстраційним № 1845. Доповідач Чорна Н.М. ‒

заступник начальника відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1762 «Про перейменування комунального 

закладу «Кіровоградський художньо-меморіальний музей                                           

О.О. Осмьоркіна» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ                                                  

О.О. ОСМЬОРКІНА» у новій редакції» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

передачу майна військовій частині А0680». Проект рішення за реєстраційним 

№ 1997. Доповідач Копецький Ю.Б. ‒ т.в.о. завідувача сектора з мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” –0. 

 

Прийнято рішення № 1763 «Про передачу майна військовій частині 

А0680» (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року  

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-                              

2021 роки». Проект рішення за реєстраційним № 1888 (доопрацьований). 

Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” 1. 

 

Прийнято рішення № 1764 «Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про  

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки». Проект рішення за реєстраційним 

№ 1886 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І. коротко проінформував про зміст Програми, озвучив 

цифри, які виділено під реалізацію даної Програми, та відповів на запитання: 

депутата Цертія О.М. щодо парку Бєляєвського; депутата Капітонова С.І. 

щодо збільшення фінансування на виготовлення проектної документації 

парків Молодіжного та Бєляєвського. 

 

Міський голова надав доручення Кухаренку В.І. протягом двох тижнів 

надати депутату Капітонову С.І. інформацію щодо проведеної роботи по 

виготовленню проектної документації щодо встановлення меж території  

парків Молодіжного та Бєляєвського. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1765 «Про затвердження Програми розвитку 

та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому                                             

на 2018-2021 роки» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2016-2018 роки». Проект рішення за реєстраційним № 1879. 

Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Коваленко С.М. коротко озвучив додаткові пропозиції до проекту 

рішення. 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1766 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків                                     

на 2016-2018 роки» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

продовження терміну дії Програми «місцевих стимулів» для працівників 

охорони здоров'я». Проект рішення за реєстраційним № 1883. Доповідач 

Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника управління охорони здоров'я міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1767 «Про продовження терміну дії Програми 

«місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

впровадження пілотного проекту щодо організації електронних торгів 

(конкурсів) на право оренди комунального майна з використанням 

електронної торгової системи «Prozorro.Продажі». Проект рішення за 

реєстраційним № 2008. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління 

комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1768 «Про впровадження пілотного проекту 

щодо організації електронних торгів (конкурсів) на право оренди 

комунального майна з використанням електронної торгової системи 

«Prozorro.Продажі» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 

№ 2774 «Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного 

кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради на 2014-2018 роки». Проект рішення за реєстраційним № 2015. 

Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1769 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру 

у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради на 2014-2018 роки» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

затвердження умов оплати праці посадових осіб Міської ради міста 

Кропивницького». Проект рішення за реєстраційним № 2016. Доповідач 

Господарикова О.П. ‒ начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради. 

 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів у даному питанні. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Виступив, згадуючи про подання ним депутатських звернень та запитів 

щодо встановлення дитячих майданчиків; незаконні прибудови на перших 

поверхах багатоповерхових будинків; асфальтове покриття в парку 

Перемоги; про незаконне використання автотранспортом дамби; подякував 

за встановлений світлофор в районі Новоолексіївки; критикував комунальні 

служби щодо невстановлення пішохідних доріжок та не відведення води вбік, 

щоб не розмивало дороги в районі Новоолексіївки; згадав про звіти міського 

голови перед громадою та звіти заступників міського голови; про призначення 

на посаду начальника ДАБК. Висловився про те, якщо міський голова багата 

людина, то навіщо йому доплата (в т.ч. заробітна плата), яку він звичайно не 

отримує, а перераховує на потреби людей. Розгляд проекту рішення 

недоречний. 

 

Міський голова одноосібно не поставив проект рішення № 2016 на 

голосування. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору». Проект рішення за 

реєстраційним № 2017. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1770 «Про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю                               

1 і 2 груп по зору» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан». Проект рішення за 

реєстраційним № 2018. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1771 «Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків в 

Республіці Афганістан» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради». Проект рішення за реєстраційним № 2019. 

Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 
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Балакірєва С.М. коротко надала інформацію про зміст проекту рішення 

та рекомендації постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, відповіла на 
запитання депутатів. 

Під час обговорення даного проекту рішення Якунін С.В., начальник 

відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради відповів на 

запитання депутата Цертія О.М. щодо пропозиції збільшення кількості 

працівників відділу. 
 

Депутат Яремчук В.С. прокоментувала роботу відділу по роботі із 

засобами масової інформації та підтримала рекомендації до проекту рішення 

від постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 
 

Депутат Краснокутський О.В. запропонував поставити на голосування 

проект рішення в редакції, підготовленій відділом кадрової роботи та 

розданий депутатам. 

 

Депутати Цертій О.М., Бєжан М.М., Демченко М.І. прокоментували 

своє бачення щодо роботи відділу. 

 

Райкович А.П.: 

Пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція виключити підпункт 1 пункту 1 даного проекту 

рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1772 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. 

Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. Коротко надає 

роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

Райкович А.П.: 
Питання порядку денного «Про продаж Денисовій Л.А. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Михайлівській, 35». 

Проект рішення за реєстраційним № 1305, порядковий № 145 з основного 

переліку питань порядку денного. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

продаж Гурковському Ю.О. та Гурковській О.М. земельної ділянки 
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несільськогосподарського призначення по вул. Генерала Родимцева, 83-в». 

Проект рішення за реєстраційним № 1812. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1773 «Про продаж Гурковському Ю.Л. та 

Гурковській О.М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Генерала Родимцева, 83-в» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

продаж Мілющенко Н.М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Руслана Слободянюка, 76». Проект рішення за 

реєстраційним № 1564. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” –28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1774 «Про продаж Мілющенко Н.М. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Руслана 

Слободянюка, 76» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

зміну Трахановській Л.Я. цільового призначення земельної ділянки по  

вул. Салтикова-Щедріна, 13». Проект рішення за реєстраційним № 1572. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 



39 

 

Прийнято рішення № 1775 «Про зміну Трахановській Л.Я. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 13» 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

зміну Фейзуллаєву А.Д. цільового призначення земельної ділянки по  

вул. Комарова, 47». Проект рішення за реєстраційним № 1578. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1776 «Про зміну Фейзуллаєву А.Д. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Комарова, 47» (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)». Проект рішення за 

реєстраційним № 1577. 
 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка): 

Закликав депутатів врахувати неодноразові виступи мешканців міста 

на засіданнях сесії з проханням не приймати рішення з даного проекту та 

наступного проекту рішення за реєстраційним № 1315.  
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

зміну Харченко К.Ф. цільового призначення земельної ділянки по  

вул. Вокзальній (біля будинку № 24)». Проект рішення за реєстраційним  

№ 1315. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по  

пров. Курінному, 29». Проект рішення за реєстраційним № 1575. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по  

вул. Генерала Жадова, 23-е». Проект рішення за реєстраційним № 1815. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного  питання порядку денного 

 «Про зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по  

вул. Генерала Жадова, 23-є». Проект рішення за реєстраційним № 1816. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція зробити перерву. Оголошую перерву на 10 

хвилин.  
 

Після перерви о 17.17. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 
 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 Зареєструвалося 27 депутатів, відсутні 16 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  

«Про  зміну  Урись О.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по          

вул. Вокзальній». Проект рішення за реєстраційним № 1820. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1777 «Про зміну Урись О.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній» (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.11.2016 № 677». 

Проект рішення за реєстраційним № 1783. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 1778 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17.11.2016 № 677» (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 938». 

Проект рішення за реєстраційним № 1787. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
 

Прийнято рішення № 1779 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 938» (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 203». 

Проект рішення за реєстраційним № 1788. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1780 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 203» (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2013 № 2590». Проект 

рішення за реєстраційним № 1789. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1781 «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 20.11.2013 № 2590» (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішень міської ради». Проект рішення за реєстраційним  

№ 1790. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1782 «Про внесення змін до рішень міської 

ради» (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

внесення змін до рішень міської ради». Проект рішення за реєстраційним  

№ 1805. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 1783 «Про внесення змін до рішень міської 

ради» (додається). 
 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Запропонувала повернутися до розгляду питання порядку денного «Про 

затвердження умов оплати праці посадових осіб Міської ради міста 

Кропивницького». Проект рішення за реєстраційним № 2016.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Звернувся  до  депутатів  підтримати  пропозицію депутата 

Ніжнікової А.О. та поставив на голосування проект рішення № 2016. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1784 «Про затвердження умов оплати праці 

посадових осіб Міської ради міста Кропивницького» (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва в роботі дванадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

 

Дякую за роботу. 

Про дату проведення наступного засідання дванадцятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено 

додатково. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 


