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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___ ________2019 року                                                                          № __ 

 

Про затвердження Меморандуму про 

гарантії територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницький 

територіальній громаді смт Нового у 

разі приєднання територіальної 
громади смт Нового до територіальної 
громади міста обласного значення 

Кропивницький 

 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити Меморандум про гарантії територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі 

приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Ломова 36 13 35 



Додаток 

до рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

від «___» __________2019 року  

№________ 

 

 

МЕМОРАНДУМ 

про гарантії територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницького територіальній громаді смт Нового,  

у разі приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної 
громади міста обласного значення Кропивницького   

 

м. Кропивницький                                                                                        смт Нове 

 

 Територіальна громада смт Нового, яка представлена Новенською 

селищною радою (далі іменується – Сторона 1) в особі селищного голови 

Денисенка Сергія Павловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», депутатів Новенської селищної ради та 

представників громади смт Нового, з одного боку, та територіальна громада 

міста Кропивницького (далі іменується – Сторона 2), яка представлена Міською 

радою міста Кропивницького в особі міського голови Райковича Андрія 

Павловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», депутатів Міської ради міста Кропивницького, з іншого боку (надалі 

разом іменуються «Сторони»), визнаючи необхідність приєднання 

територіальної громади смт Нового до територіальної громади міста обласного 

значення Кропивницького, об'єднання зусиль щодо сприяння законним 

інтересам громад, вирішили укласти цей Меморандум (далі іменується – 

«Меморандум») про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

 1.1. Гарантування Стороною 2 розвитку території та інфраструктури  

смт Нового, у разі прийняття Новенською селищною радою рішення про 

надання згоди на добровільне приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницького. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Сторона 1 зобов’язується, у разі підписання Сторонами даного 

Меморандуму, прийняти рішення про надання згоди на добровільне 

приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницького та вжити усі можливі заходи для 

його прискорення. 

2.2. Сторона 2 зобов’язується після приєднання територіальної громади 

смт Нового до територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницького дотриматися наступних зобов’язань: 

\ 
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2.2.1.  Внести зміни до статуту Міської ради міста Кропивницького, 

включивши у статут територіальну громаду смт Нового із встановленим 

відповідним статусом і правом згідно чинного законодавства України; 

2.2.2.  Залишити у складі мікрорайону смт Нове міста Кропивницького 

ЗОШ I ступеню № 37, ЗОШ II-III ступенів № 10, ДНЗ № 16, ДНЗ № 74, дитячу 

школу мистецтв м. Кропивницького, ШЕВ «В гостях у казки», ЦДЮТ «Центр- 

Юність» (категорична заборона на закриття), а тільки сприяти розвитку та 

повноцінному функціонуванню даних закладів; 

2.2.3. Залишити для користування жителів смт Нового бібліотеку - філію 

№ 17 міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького; 

2.2.4. Забезпечити надання якісної, доступної та ефективної медичної 

допомоги громаді смт Нового структурними підрозділами закладів охорони 

здоров'я, які належать територіальній громаді міста Кропивницького, виходячи 

з нормативів та потреб населення смт Нового, а саме: 

первинної медичної допомоги - амбулаторією загальної практики 

сімейної медицини № 7, яка є структурним підрозділом комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького»; 

вторинної (амбулаторно-поліклінічної) медичної допомоги - 

поліклінічним відділенням № 3, яке є структурним підрозділом комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»; 

2.2.5. Сприяти виділенню із обласного бюджету коштів на реконструкцію 

водогону (в обов’язковому порядку провести реконструкцію свердловин і 

насосної станції водозабору у с. Катеринівка, станції другого підйому на 

території смт Нового та реконструкцію очисних споруд) та Лелеківського 

водозабіру, який забезпечує питною водою жителів ст. Лелеківка, а саме: 

вулиці Лисенко, Ползунова, Глазунова, Лебедєва та інші об’єкти (жителі  

смт Нового категорично відмовляються від підведення та подачі дніпровської 

води); 

2.2.6. У смт Новому в обов’язковому порядку повинні працювати 

абонентські відділи КП «Теплоенергетик» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (за 

згодою, у разі приєднання до ОКВП «Дніпро-Кіровоград»); 

2.2.7. Залишити та не чинити перешкоди в діяльності діючих магазинів, 

торгових точок підприємців смт Нового, а також не перешкоджати в 

майбутньому розвитку малого та середнього бізнесу; 

2.2.8. Долучити смт Нове до міської програми «Безпечне місто» 

(встановлення відеокамер спостереження); 

2.2.9. Не допустити будівництво сміттєпереробного заводу (біля                        

смт Нового знаходиться велика кількість підприємств, які здійснюють певну 

кількість викидів у повітря) (вимога є категоричною); 

2.2.10. Вирішити питання по вивезенню твердих  побутових відходів на 

території смт Нове; 

2.2.11.  Невиконані питання з прийнятих Новенською селищною радою 

програм («Про затвердження Програми капітального будівництва об’єктів 

комунального  господарства смт Нове на 2019-2020 роки», «Про затвердження  
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заходів   по   благоустрою та санітарному стану смт. Нове на 2019 рік») внести 

до відповідних програм міської ради міста Кропивницького, а також включити 

при затвердженні бюджету міста Кропивницького на наступні роки; 

2.2.12.  Щороку проводити капітальні та поточні ремонти з асфальтування 

доріг на території смт Нового (в межах бюджетних призначень);  

2.2.13. Створити або відновити роботу житлово - комунального 

підприємства; 

2.2.14. Сприяти мешканцям багатоквартирних будинків смт Нового у 

створенні ОСББ; 

2.2.15. Залишити право обрання старости згідно статті 14-1 Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (в разі 

приєднання Новенської селищної територіальної громади до територіальної 

громади міста обласного значення Кропивницького); 

2.2.16. Сприяти подальшому функціонуванню поштового відділення та 

відділу Ощадбанку; 

2.2.17. Створити на території смт Нового місцевий центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) або створити віддалені робочі місця ЦНАПу 

у форматі «Прозорий офіс» м. Кропивницького з метою видачі довідок про 

місце реєстрації проживання, реєстрацію свідоцтва про народження, смерті, 

реєстрацію шлюбів та інше (після проведення процедури реорганізації 

Новенської селищної ради); 

2.2.18. Включити до складу виконавчого комітету Міської ради                                  

міста Кропивницького обраного територіальною громадою смт Нового 

старосту; 

          2.2.19. Залишити два виборчих округа (при можливості збільшити) для 

обрання депутатів до Міської ради міста Кропивницького з метою належного 

представництва інтересів мешканців смт Нового; 

2.2.20. Державна субвенція, яка виділятиметься на розвиток ОТГ повинна 

пропорційно, цілеспрямовано направлятися  на реалізацію інвестиційних 

проектів по розвитку інфраструктури смт Нового згідно чинного законодавства; 

2.2.21.  При формуванні цільових програм передбачати кошти на 

реалізацію інвестиційних проектів смт  Нового пропорційно до інших територій 

міста Кропивницького. 

2.2.22. Забезпечити смт Нове громадським транспортом, існуюче 

транспортне сполучення залишити працювати в такому ж режимі, як працює 

станом на теперішній час;  

         2.2.23. Сприяти добудові гуртожитку та введенню в експлуатацію 

п’ятиповерхову будівлю гуртожитку по вул. Металургів, 15, який знаходиться у 

комунальній власності Новенської селищної ради; 

          2.2.24. Сприяти в розбудові смт Нового шляхом будівництва 

багатоповерхових житлових будинків; 

 2.2.25. Сприяти у працевлаштуванні працівників Новенської селищної 

ради шляхом переведення до Міської ради міста Кропивницького, в ЦНАП                               

смт Нового або штат старости; 
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 2.2.26. Побудувати сучасний концертний комплекс «Амфітеатр» на 

території смт Нового; 

         2.2.27. Побудувати глядацькі місця для бейсбольного стадіону. 

 

3. ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО 

МЕМОРАНДУМУ 

3.1. Цей Меморандум не має терміну дії і дійсний з моменту його 

підписання Сторонами. 

3.2.  Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться у письмовій формі 

за взаємною згодою Сторін до прийняття рішення про добровільне приєднання 

територіальної громади смт Нового до територіальної громади міста обласного 

значення Кропивницького, відповідно до ч. 6 ст. 8-2 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад». 

3.3.  У разі припинення дії цього Меморандум, заходи, які були розпочаті 

на підставі Меморандуму і не завершено протягом терміну його дії, тривають і 

завершуються згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами, за 

винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо. 

3.4.  Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені 

за згодою Сторін і оформлені додатками, які підписуються кожною із Сторін і є 

невід’ємною частиною цього Меморандуму. 

 

4.   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1.  Будь-які суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування 

положень даного Меморандуму вирішуються шляхом консультацій або 

переговорів між Сторонами. 

4.4.  Виконання умов Меморандуму є обов'язковим для кожної Сторони, 

що його підписала. 

4.5. У разі невиконання умов Меморандуму Стороною 2, Сторона 1 

залишає за собою право, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 6 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», вийти із складу об’єднаної 

територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством 

України. 

4.6. Меморандум укладено українською мовою в кількості примірників 

Учасників Сторін Меморандуму. Усі підписані примірники Меморандуму 

мають однакову юридичну силу (по одному примірнику кожному Учаснику 

Сторони Меморандуму). 

 
 

 

Сторона 1: 

 

Селищний голова                                                                         С. ДЕНИСЕНКО 

 

Секретар селищної ради                                                        І. ОГАЛЬ 
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Депутати Новенської селищної ради: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Від громади селища Нового: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сторона 2: 

 

Міський голова                                                                             А. РАЙКОВИЧ 

 

Секретар міської ради                                                                 А. ТАБАЛОВ 


