МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 68
третього засідання дев’ятнадцятої сесії Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання
від 14 лютого 2020 року

м. Кропивницький

Третє засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання
відкриває міський голова А.Райкович.
А.Райкович:
Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади,
журналісти!
Депутатів прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
На третє засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 36 депутатів. Відсутні 7 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення засідання сесії, є.
Шановні депутати!
Шановні присутні!
Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання міський голова надав слово громадянам міста, які
записалися на виступ:
В.Савицькому, директору Центру дитячої та юнацької творчості
‟Центр-Юність” Новенської селищної ради, який виступив з проханням
вирішити питання щодо виділення коштів на фінансування проєктупереможця Громадського бюджету 2017 року ‟Місту - Амфітеатр” ‒
сучасний концертній комплекс.
Депутату міської ради В.Яремчук (позафракційна, міжфракційне
об’єднання ‟Рівні можливості”), яка підтримала виступ В.Савицького та
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звернула увагу, що громада чекає на втілення у життя проєкту, який став
переможцем Громадського бюджету.
М.Левченку, голові Кіровоградської обласної організації Товариства
Сприяння обороні України, який виступив стосовно земельного питання ‒
‟Про розроблення детального плану території в районі вулиць Ялинкової та
Десятинної в м. Кропивницькому” (проєкт рішення № 3761). Пояснив, що
зазначена територія розташована на земельній ділянці, яка належить
автошколі. Звернув увагу, що межі цієї земельної ділянки не впорядковані,
тому запропонував не включати проєкт рішення № 3761 до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради.
Ю.Грачову, який порушив питання щодо необхідності зниження тарифів
на житлово-комунальні послуги, а саме: відмінити абонплату за
транспортування природного газу у зв’язку із зниженням вартості
природного газу, знизити тарифи на централізоване теплопостачання,
водопостачання та водовідведення. Запропонував врахувати у зверненні до
Кабінету Міністрів України, підготовленому депутатами міської ради,
вимогу громадськості терміново скасувати постанови НКРЕКП у частині
змін методики розрахунку тарифу, відмінити практику нарахування плати за
розподіл природного газу, а також знизити тарифи на централізоване
тепло-, водопостачання та водовідведення.
О.Головку, який виступив стосовно необхідності розвитку у місті
футболу та спорту в цілому.
Т.Хачатряну,
голові
релігійної
організації
‟РЕЛІГІЙНА
ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ
м. КРОПИВНИЦЬКИЙ”, який звернувся до депутатів з проханням
підтримати питання ‟Про передачу релігійній організації ‟РЕЛІГІЙНА
ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ
м. КРОПИВНИЦЬКИЙ” в постійне користування земельної ділянки
по вул. Михайлівській (за хлібозаводом)” (проєкт рішення № 3908).
А.Райкович:
Шановні присутні!
У роботі третього засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради беруть
участь:
Олександр Кришко ‒ голова Фортечної районної у місті Кропивницькому
ради;
Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому
ради;
Сергій Денисенко ‒ голова Новенської селищної ради;
Андрій Гудіма ‒ начальник Кропивницького відділу поліції Головного
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управління Національної поліції в Кіровоградській області;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Шановні колеги!
Переходимо до формування порядку денного.
12 лютого відбулась погоджувальна нарада з керівниками депутатських
фракцій та груп, головами постійних комісій, де було підтримано пропозицію
включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 33 загальних
та 47 земельних питань, які пройшли процедуру оприлюднення відповідно до
вимог законодавства.
Матеріали вам роздано.
С.Капітонов,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
ВО ‟Свобода”):
Андрію Павловичу!
Пропоную виключити з додаткового переліку загальних питань проєкт
рішення за реєстраційним № 3761 ‟Про розроблення детального плану
території в районі вулиць Ялинкової та Десятинної в м. Кропивницькому”
(порядковий № 24).
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради 32 загальних (з урахуванням виключення
проєкту рішення № 3761) та 47 земельних питань, які роздано депутатам. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Крім того, на погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій
та груп, головами постійних комісій депутатами було запропоновано
включити до порядку денного 14 додаткових питань.
Надаю слово секретарю міської ради А.Табалову для оголошення
пропозицій депутатів.
А.Табалов, секретар міської ради:
Шановні колеги!
На погоджувальній нараді надійшли наступні пропозиції до порядку
денного дев’ятнадцятої сесії міської ради.
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Від постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської
етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення
законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності надійшла
пропозиція рекомендувати міському голові винести на розгляд третього
засідання дев’ятнадцятої сесії ряд питань, пов’язаних з приєднанням
Новенської селищної територіальної громади Кіровоградської області
(смт Нове) до Кропивницької міської територіальної громади.
Перше питання ‒ ‟Про припинення Новенської селищної ради шляхом
приєднання до Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3928. Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного
управління міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про припинення Новенської
селищної ради шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 3928. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
А.Табалов:
Наступне питання, запропоноване постійною комісією, ‒ рекомендувати
міському голові винести на розгляд третього засідання дев’ятнадцятої сесії
питання ‟Про утворення Новенського старостинського округу”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3909 (доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒
начальник юридичного управління міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про утворення Новенського
старостинського округу”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3909
(доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
А.Табалов:
Наступне питання, запропоноване постійною комісією, ‒ рекомендувати
міському голові винести на розгляд третього засідання дев’ятнадцятої сесії
питання ‟Про затвердження Положення про старосту”, проєкт рішення за
реєстраційним № 3910 (доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник
юридичного управління міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження Положення про
старосту”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3910 (доопрацьований). Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
А.Табалов:
Наступне питання, запропоноване постійною комісією, ‒ рекомендувати
міському голові винести на розгляд третього засідання дев’ятнадцятої сесії
питання ‟Про припинення повноважень Огаль І.П.”, проєкт рішення за
реєстраційним № 3923. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової
роботи міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про припинення повноважень
Огаль І.П.”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3923. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
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А.Табалов:
Наступне питання, запропоноване постійною комісією, ‒ рекомендувати
міському голові винести на розгляд третього засідання дев’ятнадцятої сесії
питання ‟Про припинення повноважень Щекатуріна С.В., Масленникова В.В.,
Шаповал О.С.”, проєкт рішення за реєстраційним № 3924. Доповідач
С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про припинення повноважень
Щекатуріна С.В., Масленникова В.В., Шаповал О.С.”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3924. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
А.Табалов:
Наступне питання, запропоноване постійною комісією, ‒ рекомендувати
міському голові винести на розгляд третього засідання дев’ятнадцятої сесії
питання ‟Про покладання обов’язків старости на Денисенка С.П.”, проєкт
рішення за реєстраційним № 3926. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу
кадрової роботи міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про покладання обов’язків
старости на Денисенка С.П.”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3926. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
А.Табалов:
Постійною комісією запропоновано рекомендувати міському голові
винести на розгляд третього засідання дев’ятнадцятої сесії питання ‟Про
утворення відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського
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округу Міської ради міста Кропивницького”, проєкт рішення за реєстраційним
№ 3925 (доопрацьований). Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу
кадрової роботи міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про утворення відділу з питань
інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради
міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3925
(доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
А.Табалов:
Міський голова запропонував винести на розгляд третього засідання
дев’ятнадцятої сесії питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради
від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та персональний склад
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 3912 (доопрацьований). Доповідач
А.Райкович ‒ міський голова.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення
міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та персональний
склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 3912 (доопрацьований). Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
А.Табалов:
Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського
включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про
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затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3898. Доповідач Т.Тимоховська ‒ начальник управління з
питань захисту прав дітей міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського
включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про
затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3898. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
А.Табалов:
Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити
до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про
затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій
редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3914 (доопрацьований).
Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження
Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій редакції”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3914 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
А.Табалов:
Надійшла пропозиція від депутата міської ради С.Капітонова включити
до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про звернення
Міської ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради
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України”, проєкт рішення без
С.Капітонов ‒ депутат міської ради.

реєстраційного

номера.

Доповідач

А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата С.Капітонова включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про звернення
Міської ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради
України”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
А.Табалов:
Надійшла пропозиція від депутата міської ради Р.Санасаряна включити
до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення
змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3899. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Р.Санасаряна включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін
до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3899. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
А.Табалов:
Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Линченка включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про передачу
релігійній організації ‟РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ
АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ” в постійне
користування земельної ділянки по вул. Михайлівській (за хлібозаводом)”.
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Проєкт рішення за реєстраційним № 3908. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Линченка включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про передачу
релігійній організації ‟РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ
АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ” в постійне
користування земельної ділянки по вул. Михайлівській (за хлібозаводом)”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 3908. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
А.Табалов:
Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Бєжана включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Родниковій
(напроти МРЕО) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3871. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Бєжана включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Родниковій
(напроти МРЕО) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3871. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
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О.Шамардін, депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Прошу включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради
питання ‟Про надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на
розі вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 3929. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання
ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду на розі вул. Вознесенської та
пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3929. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
І.Волков, депутат міської ради (позафракційний):
Шановні колеги!
На початку формування змін та доповнень до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради депутати підтримали пропозицію
включити 32 додаткових загальних питання. Разом з тим, хотів би звернути
увагу, що частина питань з цього переліку, зокрема питання щодо внесення
змін до галузевих програм, підготовлені Головним управлінням житловокомунального господарства, роздані депутатам сьогодні перед початком
сесійного засідання. Депутати фізично не мали можливості ознайомитися із
запропонованими змінами. Щоб не порушувати Регламент міської ради,
пропоную розглянути питання ‟Про внесення змін 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” (проєкт рішення за реєстраційним
№ 3597) на наступному засіданні дев’ятнадцятої сесії міської ради.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата І.Волкова розглянути
проєкт рішення міської ради № 3597 ‟Про внесення змін до рішення міської
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ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки” на наступному засіданні дев’ятнадцятої
сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 10.
Прийнято.
В.Дрига, депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Прошу включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради
питання ‟Про надання Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Алтайському”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 3610. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група
‟Європейський вибір”), запитав, чи розглядався проєкт рішення № 3610
профільною постійною комісією. Заявив про свою принципову позицію
відносно питань щодо регулювання земельних відносин, внесених з голосу, а
саме проінформував, що не голосуватиме за такі питання.
В.Дрига пояснив, що проєкт рішення № 3610 розглядався профільною
постійною комісією.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Дриги включити до
порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання
Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Алтайському”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3610. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 14.
Прийнято.
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В.Смірнов,
депутат
міської
ради
(фракція
‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”), запропонував першочергово розглянути питання, які
стосуються приєднання смт Нового до територіальної громади міста
обласного значення.
А.Райкович:
Шановні депутати!
Пропоную затвердити зміни та доповнення до порядку денного
дев’ятнадцятої сесії міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3089 “Про затвердження доповнень до порядку
денного дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання” (додається).
А.Райкович:
Шановні колеги!
Пропоную наступну черговість розгляду питань порядку денного:
Про депутатські запити депутатів міської ради;
Про інформацію начальника Кропивницького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області про діяльність
поліції на території міста за 2019 рік;
додатковий перелік питань, внесених з голосу;
загальні питання; питання щодо регулювання земельних відносин, які
були не розглянуті на першому, другому засіданнях та внесені на третьому
засіданні дев’ятнадцятої сесії.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
А.Райкович:
Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного,
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оголошуються заяви, оголошення, запитання.
Чи є бажаючі оголосити інформаційні питання?
А.Табалов, секретар міської ради:
Шановні депутати!
Шановний міський голово!
Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” суб’єкти
декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному
вебсайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що
визначається НАЗК. До таких осіб прирівняні депутати місцевих рад.
Звертаю увагу, що при заповненні електронної декларації за 2019 рік
необхідно врахувати зміни, внесені до Закону України “Про запобігання
корупції”, які вступили в дію з 01 січня 2020 року.
Термін подання декларації – до 01 квітня 2020 року.
Дякую за увагу.
А.Райкович:
Переходимо до розгляду питання порядку денного ‟Про депутатські
запити депутатів міської ради”.
Надаю слово секретарю міської ради А.Табалову.
А.Табалов, секретар міської ради:
Шановні депутати!
Шановний міський голово!
За міжсесійний період надійшло та зареєстровано управлінням апарату
міської ради чотири депутатських запити.
Секретар міської ради зачитав депутатський запит групи депутатів
міської ради (додається) про створення площі, присвяченої дітям.
С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”),
запитав, чи знімається питання щодо впровадження зазначеного проєкту на
площі Героїв Майдану.
А.Райкович:
Є депутатський запит, за результатами опрацювання якого управління
містобудування та архітектури, управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради внесуть декілька
пропозицій щодо можливих місць розташування зазначеної площі. Після того,
як депутати визначаться, даний проєкт буде реалізовуватись.
Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів. Прошу
визначитися.
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Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3090 “Про депутатський запит групи депутатів
Міської ради міста Кропивницького” (додається).
А.Табалов, секретар міської ради:
Інші запити депутати виявили бажання оголосити самостійно.
Міський голова надав слово депутату А.Ніжніковій.
А.Ніжнікова, депутат міської ради (голова депутатської групи
‟Опозиційна платформа ‒ За життя”, міжфракційне депутатське
об’єднання ‟Рівні можливості”), оголосила депутатський запит групи
депутатів (додається) щодо невідкладного виділення додаткових коштів на
закупівлю засобів індивідуального захисту для медичного персоналу закладів
охорони здоров’я міста у зв’язку з поширенням країнами коронавірусу.
А.Райкович:
Доручаю підготувати розпорядження міського голови про дисциплінарні
адміністративні заходи щодо начальника управління освіти та начальника
управління охорони здоров’я за несвоєчасне реагування і надання пропозицій.
Також зобов’язую начальника фінансового управління терміново надати
пропозиції щодо додаткового фінансування.
Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів. Прошу
визначитися.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 3091 “Про депутатський запит групи депутатів
Міської ради міста Кропивницького” (додається).
А.Ніжнікова зауважила, що аналогічна ситуація склалася по всій країні,
тому застосовувати дисциплінарні адміністративні заходи до начальника
управління освіти та начальника управління охорони здоров’я не доцільно.
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А.Райкович:
Є начальники управлінь, які повинні одразу реагувати на ситуацію в
державі, епідеміологічну ситуацію, в тому числі щодо забезпечення засобами
індивідуального захисту, та вносити пропозиції, не чекаючи рішення сесії. Для
цього депутатами сформований резервний фонд, який може бути
використаний на такі заходи.
Це питання обов’язково буде відпрацьовано.
Дякую за небайдужість та розстановку акцентів у даних питаннях.
Міський голова надав слово
оголошення депутатського запиту.

депутату О.Краснокутському

для

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав звернення
депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання до
Кабінету Міністрів України щодо негайного усунення проблемних питань,
зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного
газу, шляхом відміни відповідних постанов НКРЕКП (додається).
І.Волков, депутат міської ради (позафракційний), звернув увагу
присутніх на вимоги законодавства щодо форми депутатського запиту.
Висловив думку, що звернення до вищих керівних органів влади мають
розглядатися окремими питаннями в порядку денному сесії.
С.Капітонов,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
ВО ‟Свобода”), погодився із зауваженнями депутата І.Волкова. Водночас
наголосив на важливості порушеного питання та заявив, що фракція
ВО ‟Свобода” підтримає звернення депутатів Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів України щодо
негайного усунення проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з
постачання та розподілу природного газу, шляхом відміни відповідних
постанов НКРЕКП.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію підтримати звернення депутатів
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів
України щодо негайного усунення проблемних питань, зумовлених змінами в
оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу, шляхом відміни
відповідних постанов НКРЕКП. Прошу визначитися.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення № 3092 “Про звернення депутатів Міської ради
міста Кропивницького щодо негайного усунення проблемних питань,
зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу
природного газу шляхом відміни відповідних постанов НКРЕКП”
(додається).
Міський голова надав слово депутату О.Артюху.
О.Артюх, депутат міської ради (позафракційний), оголосив
депутатський запит (додається) щодо облаштування паркувальних зон
автотранспортних засобів поруч із міськими поліклініками.
А.Райкович:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата міської ради
О.Артюха. Прошу визначитися.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3093 “Про депутатський запит депутата
Міської ради міста Кропивницького О.Артюха” (додається).
Міський голова надав слово депутату О.Цертію для оголошення
депутатського запиту.
О.Цертій, депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зачитав резолютивну частину
тексту звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького (додається)
щодо недопущення прийняття проєкту Закону України № 2178-10 про обіг
земель сільськогосподарського призначення. Наголосив на необхідності
підтримати та направити звернення депутатів міської ради на ім’я
Президента України, Верховної Ради України з проханням не голосувати за
проєкт Закону України № 2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення у
другому читанні. Пояснив основні небезпеки та можливі наслідки
запровадження ринку вільного продажу земель. Навів приклади щодо
запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в
інших європейських країнах.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію підтримати звернення депутатів
Міської ради міста Кропивницького (додається) щодо недопущення прийняття
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проєкту Закону України № 2178-10 про обіг земель сільськогосподарського
призначення. Прошу визначитися.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 2,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 10.
Рішення прийнято.
(Переголосовано на підставі усного повідомлення депутата О.Цертія).
А.Райкович:
Шановні колеги!
Ми прийняли рішення та підтримали звернення депутатів Міської ради
міста Кропивницького щодо недопущення прийняття проєкту Закону України
№ 2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення, ініційоване
депутатом О.Цертієм, але він не встиг проголосувати. Для того, щоб технічно
врахувати його голос, пропоную повторно проголосувати відносно
зазначеного питання.
Ставлю повторно на голосування пропозицію підтримати звернення
депутатів Міської ради міста Кропивницького (додається) щодо недопущення
прийняття проєкту Закону України № 2178-10 про обіг земель
сільськогосподарського призначення. Прошу визначитися.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3094 “Про звернення депутатів Міської ради
міста Кропивницького щодо недопущення прийняття проєкту Закону
України № 2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення”
(додається).
О.Цертій, депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив депутатський запит
(додається) щодо комісійного обстеження стану насипної дороги по
вулиці Волкова (мікрорайон Бєляєва) з метою визначення її технічного стану,
подальшого відновлення та вжиття необхідних заходів задля безпечного
пересування транспорту і пішоходів; щодо проведення ремонтних робіт
дорожнього покриття вулиці Бєляєва (від вулиці Юрія Бутусова до
вулиці Родникової).
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А.Райкович:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата О.Цертія. Прошу
визначитися.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3095 “Про депутатський запит депутата
Міської ради міста Кропивницького О.Цертія” (додається).
Міський голова надав слово депутату В.Дризі.
В.Дрига, депутат міської ради (голова фракції політичної партії ‟НАШ
КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосив депутатський запит
(додається) щодо облаштування безпечного пішохідного переходу на розі
вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П’ятихатської (поруч з магазином
‟Альф”).
А.Райкович:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата В.Дриги. Прошу
визначитися.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3096 “Про депутатський запит депутата
Міської ради міста Кропивницького В.Дриги” (додається).
Міський голова надав слово депутату М.Демченку.
М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група
‟Європейський вибір”), порушив питання забудови берегу річки Сугоклія,
прокладання дороги вздовж дамби та шлюзів-регуляторів, будівництва
дороги зі сторони мікрорайону Никанорівки.
Зачитав депутатський запит до міського голови та керівника
Кіровоградської місцевої прокуратури щодо встановлення факту порушення
законодавства при видачі громадянину А.Кролевцю дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
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по вул. Нижній, 12 та оскарження рішення міської ради від 10.09.2019 № 2841
(проєкт рішення № 3259) у суді.
А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний), прокоментував
депутатський запит депутата М.Демченка та пояснив законність
прийняття рішення міської ради від 10.09.2019 № 2841. Проінформував, що
не має жодного відношення до об’єкту, розташованого на зазначеній
земельній ділянці, оскільки передав права на це майно.
Звернувся до голови постійної комісії міської ради з питань діяльності
ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності з
пропозицією розглянути на засіданні комісії питання щодо етичної поведінки
депутата М.Демченка в контексті висловлювань і припущень стосовно
прийняття рішення міської ради від 10.09.2019 № 2841 та оголосити своє
рішення на наступному засіданні сесії міської ради.
М.Демченко пояснив, що назвав прізвище депутата А.Кролевця, оскільки
це прізвище зазначено у рішенні міської ради від 10.09.2019 № 2841.
Прокоментував виступ А.Кролевця.
А.Райкович:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата М.Демченка. Прошу
визначитися.
Результати голосування:
“за” – 4,
“проти” – 1,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 18.
Не прийнято.
М.Демченко звернувся з проханням зареєструвати як депутатське
звернення озвучений ним депутатський запит та направити до
Кіровоградської місцевої прокуратури.
Порушив питання щодо виділення міською радою земельної ділянки, яка
частково розташована на території дитячого будинку інтернатного типу
для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами
‟Барвінок”.
Озвучив депутатське запитання з проханням проінформувати, що
відбувалося, коли виділялася земельна ділянка біля будинку інтернатного типу
для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами
‟Барвінок”; хто включив до підрозділу ‟учасники АТО” у переліку рішень
громадянина, який не є учасником АТО; хто не повідомив, що земельна ділянка
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накладається на територію зазначеного закладу; які заходи вживалися
стосовно повернення цієї земельної ділянки.
А.Райкович:
Михайле Івановичу!
Ви отримаєте відповідь у встановлений термін.
М.Демченко проінформував, що на його ім’я надійшов лист від Головного
управління житлово-комунального господарства про виконання рішення
Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2016 щодо прийняття до
комунальної власності дитячих та спортивних майданчиків, в якому
зазначено, що дитячі та спортивні майданчики неможливо поставити на
баланс, оскільки відсутні їх паспорти та акти введення в експлуатацію.
Зауважив, що у 2019 році було підтримано депутатський запит
депутата О.Краснокутського з вимогою поставити на баланс всі дитячі
майданчики у місті, затвердити земельні ділянки під ними, визначити
обслуговуючу організацію. Наголосив, що рішення міської ради
2016, 2019 років не виконані. Звернув увагу, що контроль за виконанням
депутатських запитів покладається на секретаря міської ради А.Табалова.
Оголосив депутатське запитання з проханням після перерви у сесійному
засіданні надати інформацію про причини, з яких досі не виконані зазначені
рішення міської ради.
С.Капітонов,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
ВО ‟Свобода”), порушив проблему незадовільного стану річок у місті. Звернув
увагу присутніх, що проблема не може бути вирішена лише за кошти міського
бюджету. Запропонував залучати кошти обласного бюджету, звертатися
до Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Виступив з
пропозицією провести День депутата, запросити екологів, представника
облдержадміністрації та спільно обговорити шляхи вирішення порушеної
проблеми.
А.Райкович:
Шановні колеги!
Чи є ще депутатські запити, запитання, виступи? Немає.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про
інформацію начальника Кропивницького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області про діяльність
поліції на території міста за 2019 рік”. Доповідач А.Гудіма ‒ начальник
Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області.
А.Гудіма, проінформував про діяльність поліції на території міста за
2019 рік (додається). Відповів на запитання депутатів.
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Доповідь А.Гудіми супроводжувалася демонстрацією слайдів.
Депутати Л.Матяшова, К.Шамардіна, В.Яремчук, В.Шутка,
М.Демченко, А.Ніжнікова, С.Капітонов, В.Смірнов, О.Краснокутський взяли
участь у обоготворенні інформації щодо діяльності поліції на території
міста за 2019 рік, а також звернули увагу на проблемні питання, які
потребують вирішення.
М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група
‟Європейський вибір”), звернувся до А.Гудіми з проханням вивчити питання
та проінформувати про результати проведення розслідування справи,
пов’язаної з пошкодженням майна депутата міської ради.
А.Райкович:
Є пропозиція інформацію начальника Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області про
діяльність поліції на території міста за 2019 рік взяти до відома. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3097 “Про інформацію начальника
Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області про діяльність поліції на території міста
за 2019 рік” (додається).
А.Райкович:
Шановні депутати!
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 14.35.
Шановні колеги!
Прошу зайняти робочі місця та зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

ради

за

допомогою

Після перерви зареєструвалося 28 депутатів, відсутні 15 депутатів.
Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є.
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Продовжуємо роботу.
Міський голова запросив всіх присутніх на 18.00 на площу Героїв Майдану
для зустрічі звільнених з полону військовослужбовців 3-го окремого полку
спецпризначення Олександра Корінькова та Сергія Глондара, які після
реабілітації прибудуть до рідного міста.
Шановні колеги!
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3590 (доопрацьований). Доповідач А.Паливода ‒
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Шановні колеги!
Всі знайомі з хронологією подій, пов’язаних з приєднанням смт Нового.
Багато хто з вас безпосередньо брав участь у роз’ясненнях, переговорних
процесах.
Сьогодні ми маємо можливість прийняти історичне рішення, яке надасть
змогу адміністративно об’єднатися та зі спільними планами на майбутнє
господарювати у 2020 році.
Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Рішення прийнято
(Переголосовано за пропозицією депутатів).
А.Райкович:
Шановні колеги!
Надійшла пропозиція провести повторне голосування, щоб всі бажаючі
депутати мали змогу продемонструвати свою принципову позицію стосовно
цього важливого для громади питання.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований
проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3098 “Про добровільне приєднання до
територіальної громади міста обласного значення” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про припинення Новенської селищної ради шляхом приєднання до Міської
ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3928.
Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного управління міської ради.
М.Смаглюк, начальник юридичного управління міської ради:
Є пропозиція внести доповнення до даного проєкту рішення, а саме
включити до складу комісії з реорганізації Новенської селищної ради
міста Кропивницького шляхом приєднання до Міської ради міста
Кропивницького чотири особи:
В.Яремчук, депутата Міської ради міста Кропивницького;
О.Кришка, голову Фортечної районної у місті Кропивницькому ради;
В.Пількіна, начальника відділу ведення обліку житла міської ради;
Н.Баленко, головного спеціаліста контрольної служби міської ради.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому
з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3099 “Про припинення Новенської селищної
ради шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
утворення Новенського старостинського округу”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3909 (доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник
юридичного управління міської ради.
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Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3100 “Про
старостинського округу” (додається).

утворення

Новенського

А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про старосту”. Проєкт рішення за реєстраційним
№ 3910 (доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного
управління міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3101 “Про затвердження Положення про
старосту” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення повноважень Огаль І.П.”. Проєкт рішення за реєстраційним
№ 3923. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської
ради.
Відповідно до Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”
припинення повноважень секретаря ради має відбутися за процедурою
таємного голосування.
Шановні депутати!
Відповідно до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання нами була обрана лічильна комісія у складі депутатів міської ради:
Рокожиця Олександр Леонідович – голова комісії;
Зайченко Володимир Васильович ‒ заступник голови комісії;
Волкожа Тетяна Петрівна ‒ секретар комісії;
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члени комісії:
Голофаєв Ігор Вадимович;
Ніжнікова Анна Олександрівна;
Сергієнко Григорій Вікторович;
Яремчук Валентина Сергіївна.
Прошу лічильну комісію приступити до роботи.
О.Рокожиця, голова лічильної комісії:
Шановні депутати!
Відповідно до статті 41 Регламенту міської ради таємне голосування
проводиться у випадках, прямо передбачених чинним законодавством
України, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку
волевиявлення.
Для забезпечення проведення процедури таємного голосування за
допомогою управління апарату міської ради комісією має бути виготовлений
та затверджений зразок бюлетеня таємного голосування.
Прошу членів комісії підійти для проведення засідання комісії.
А.Райкович:
Оголошую перерву на 5 хвилин для того, щоб представники лічильної
комісії підготувати все необхідне для проведення процедури таємного
голосування. Прошу депутатів не розходитися.
Після засідання голова лічильної комісії О.Рокожиця зачитав
протокол № 1 комісії (додається) щодо затвердження зразка бюлетеня
таємного голосування та довів до відома депутатів інформацію про порядок
організації голосування.
Відбувається процедура таємного голосування та підрахунку голосів.
Рокожиця О.Л. зачитав протокол № 2 (додається) щодо підсумків
таємного голосування.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
За підсумками таємного голосування більшістю голосів депутатів
від загального складу ради рішення ‟Про припинення повноважень Огаль І.П.”
(проєкт рішення № 3923) прийнято.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 1,
‟утримались” ‒ 0.
Прийнято рішення
Огаль І.П.” (додається).

№

3102

“Про

припинення

повноважень

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

припинення повноважень Щекатуріна С.В., Масленникова В.В.,
Шаповал О.С.”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3924. Доповідач
С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № № 3103 “Про припинення повноважень
Щекатуріна С.В., Масленникова В.В., Шаповал О.С.” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
покладання обов’язків старости на Денисенка С.П.”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3926. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової
роботи міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3104 “Про покладання обов’язків старости на
Денисенка С.П.” (додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
утворення відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського
округу Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3925 (доопрацьований). Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник
відділу кадрової роботи міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3105 “Про утворення відділу з питань
інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради міста
Кропивницького” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про
кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради сьомого скликання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3912
(доопрацьований). Доповідач А.Райкович ‒ міський голова.
Міський голова зачитав доопрацьований проєкт рішення.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3106 “Про внесення змін до рішення
міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та
персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
сьомого скликання” (додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3898. Доповідач Т.Тимоховська ‒ начальник управління з
питань захисту прав дітей міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3107 “Про затвердження Міської програми
соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у
дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання
на 2020-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій
редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3914 (доопрацьований).
Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3108 “Про затвердження Статутів
комунальних некомерційних підприємств у новій редакції” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента України та
Верховної Ради України”. Проєкт рішення без реєстраційного номера.
Доповідач С.Капітонов ‒ депутат міської ради.

30

С.Капітонов,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
ВО ‟Свобода”), зачитав звернення Міської ради міста Кропивницького до
Президента України та Верховної Ради України (додається) щодо підтримки
проєкту Закону від 17.01.2020 № 2769 ‟Про внесення змін до статті 225
Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)”.
О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), виступив на підтримку
оголошеного депутатом С.Капітоновим звернення.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3109 “Про звернення Міської ради міста
Кропивницького до Президента України та Верховної Ради України”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення
за реєстраційним № 3899. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3110 “Про внесення змін до рішень Міської
ради міста Кропивницького” (додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу релігійній організації ‟РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ)
ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ”
в постійне користування земельної ділянки по вул. Михайлівській
(за хлібозаводом)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3908. Доповідач
О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3111 “Про передачу релігійній організації
‟РЕЛІГІЙНА
ГРОМАДА
(ПАРАФІЯ)
ВІРМЕНСЬКОЇ
АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ” в постійне
користування земельної ділянки по вул. Михайлівській (за
хлібозаводом)” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул. Родниковій (напроти МРЕО) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3871. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3112 “Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Родниковій (напроти
МРЕО) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста
Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3545 (доопрацьований). Доповідач С.Якунін ‒
начальник відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради.
О.Шамардін, депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), висловив зауваження щодо
комунікації відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради з
депутатами в ході висвітлення діяльності Міської ради міста
Кропивницького.
С.Якунін, начальник відділу по роботі із засобами масової інформації
міської ради, проінформував, що пропозиції депутатів щодо висвітлення їх
діяльності на виборчих округах було задоволено в повному обсязі. Пояснив, що
Програмою висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її
виконавчого комітету на 2020-2022 роки окрім публікацій у друкованих
засобах масової інформації передбачено проведення прес-конференцій
депутатами міської ради. Відповів на запитання депутата М.Демченка щодо
можливості проведення прес-конференцій.
М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група
‟Європейський вибір”), пояснив своє бачення ситуації, коли йому чинилися
перепони у проведенні прес-конференції.
В.Яремчук, депутат міської ради (позафракційна, міжфракційне
депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), озвучила зауваження
стосовно ведення сторінки ‟Міська рада міста Кропивницького” у соціальній
мережі ‟Facebook”, а саме щодо незбалансованого висвітленням інформації
про діяльність депутатів міської ради та некоректного ведення діалогу з
мешканцями міста.
Міський голова запевнив, що відділом по роботі із засобами масової
інформації будуть враховані всі зауваження, озвучені депутатами, а також
запропонував у разі потреби, з метою оперативного вирішення питання щодо
проведення прес-конференцій з представниками засобів масової інформації,
звертатись особисто до нього.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3113 “Про затвердження Програми
висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її
виконавчого комітету на 2020-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3578 (доопрацьований).
Доповідач В.Лєвашов ‒ завідувач сектора мобілізаційної роботи та
територіальної оборони міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3114 “Про передачу майна” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на
розі вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 3929. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і 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
№
3115
“Про
надання
ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на розі
вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Алтайському”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3610. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3116 “Про надання Гончаровій Н.Г. дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Алтайському” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 19 березня 2019 року № 2430 ‟Про затвердження Положення про відділ з
питань праці Міської ради міста Кропивницького у новій редакції”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3690 (доопрацьований). Доповідач С.Крейтор ‒
заступник начальника відділу з питань праці міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 3117 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2430 ‟Про
затвердження Положення про відділ з питань праці Міської ради
міста Кропивницького у новій редакції” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді
міста Кропивницького на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним
№ 3541. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської
ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3118 “Про затвердження Програми з розвитку
і управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького
на 2020-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2295 ‟Про затвердження Програми розвитку міського
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки
(в новій редакції)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3092
(доопрацьований). Доповідач В.Житник ‒ начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку міської ради.
В.Житник, начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
міської ради, відповів на запитання депутата О.Краснокутського щодо
облаштування зарядної станції для тролейбусів з автономним ходом, які
рухаються за маршрутом № 7.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3119 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 ‟Про
затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та
зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій редакції)”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування Центральної міської бібліотеки та бібліотеки-філії № 6
Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3627. Доповідач А.Назарець ‒ начальник
управління культури і туризму міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3120 “Про перейменування Центральної
міської бібліотеки та бібліотеки-філії № 6 Міської централізованої
бібліотечної системи міста Кропивницького” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького
на 2020 ‒ 2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3577
(доопрацьований). Доповідач А.Назарець ‒ начальник управління культури і
туризму міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.

37

Прийнято рішення № 3121 “Про затвердження Програми розвитку
туристичної галузі міста Кропивницького на 2020 ‒ 2022 роки”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького
на 2020 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3737. Доповідач
Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради.
Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради, пояснила
підстави щодо підготовки проєкту рішення міської ради № 3737 та озвучила
додаткові пропозиції головних розпорядників коштів, погоджені постійною
комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку, а саме:
1) Здійснити перерозподіл видатків бюджету міста (додатки 3, 5):
Головний розпорядник/КТПКВК МБ

Управління молоді та спорту
3242 ‟Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального
забезпечення”
(Громадський
бюджет)
Головне управління житловокомунального господарства
6011 ‟Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду”
6030 ‟Організація
міста”

Загальний
фонд

Спецфонд
(бюджет
розвитку)

-74 300,0

+74 300,0

+2 157 588,0

-2 157 588,0

Разом

-4 433 000,0

-4 433 000,0

+2 688 000,0

+2 688 000,0

-3 063 791,0

-906 203,0

благоустрою

7461 ‟Утримання та розвиток
транспортної інфраструктури”
7363 ‟Виконання інвестиційних
проєктів в рамках здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного розвитку окремих
територій” (співфінансування), у
тому числі:
Капітальний
ремонт
дороги
по вул. Великій Пермській

+2 157 588,0

+2 651 203,0

+2 651 203,0

+425 865,0

+425 865,0
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Капітальний
ремонт
вулиці
Шкільної
(від
вул. Микитенка, вул. Архітектора
Достоєвського до вул. Ксенії Ерделі)
Реконструкція греблі р. Сугоклія
Управління капітального
будівництва
7300 ‟Будівництво та регіональний
розвиток”
7310
‟Реконструкція
вулиці
Полтавської (від пров. Об’їзного до
вул. Васнецова)
7370 ‟Реконструкція проїжджої
частини вул. Ельворті, вул. Миколи
Левитського
(Колгоспної)
в
м. Кропивницький (І черга об’єкту
будівництва)
Всього видатків

+480 338,0

+480 338,0

+1 745 000,0

+1 745 000,0

-7 500 000,0

-7 500 000,0

+7 500 000,0

+7 500 000,0

2) Внести відповідні зміни до джерел фінансування бюджету міста
(додаток 2) в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду), та текстової частини проєкту
рішення.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому
з урахуванням додаткових пропозицій. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3122 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет
міста Кропивницького на 2020 рік” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого
2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3592
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(доопрацьований). Доповідач С.Колодяжний ‒ начальник управління молоді
та спорту міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3123 “Про внесення змін до рішень Міської
ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407,
1408” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року
№ 721 ‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кропивницькому на 2017–2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним
№ 3576. Доповідач С.Колодяжний ‒ начальник управління молоді та спорту
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3124 “Про внесення змін та доповнення до
рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 ‟Про затвердження
Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому
на 2017–2020 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в
місті Кропивницькому на 2020-2022 роки ‟Діалог”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3594 (доопрацьований). Доповідач О.Горбенко ‒ начальник
відділу з питань внутрішньої політики міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3125 “Про затвердження Програми сприяння
розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому
на 2020-2022 роки ‟Діалог” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 1194 ‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії
злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” (зі змінами)”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3738. Доповідач О.Шишко ‒ начальник відділу з
питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3126 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської
програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”
на 2017-2020 роки” (зі змінами)” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності цілісного
майнового комплексу дошкільного навчального закладу”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3579 (доопрацьований). Доповідач О.Колюка ‒ начальник
управління комунальної власності міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3127 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності цілісного майнового комплексу
дошкільного навчального закладу” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження Програми управління комунальним майном
на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3762. Доповідач
О.Колюка ‒ начальник управління комунальної власності міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Надійшла пропозиція від депутата С.Бойка повернутися до голосування
за даний проєкт рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Повторно ставлю на голосування питання ‟Про затвердження Програми
управління комунальним майном на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3762. Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення
за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 3128 “Про затвердження Програми управління
комунальним майном на 2020-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2291 ‟Про затвердження Програми протидії
поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
і
прекурсорів,
на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3629
(доопрацьований). Доповідач О.Краснокутський ‒ директор міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3129 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291 ‟Про
затвердження Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності,
пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей,
дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3666. Доповідач О.Краснокутський ‒ директор міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і 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 № 3130 “Про затвердження Програми соціальної
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді
м. Кропивницького на 2020-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3741 (доопрацьований).
Доповідач А.Орлов ‒ заступник начальника управління соціальної підтримки
населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3131 “Про виділення коштів на відшкодування
додаткових витрат для проведення поховання” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про

здійснення виплат одноразової адресної грошової допомоги
за 2019 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3763 (доопрацьований).
Доповідач А.Орлов ‒ заступник начальника управління соціальної підтримки
населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3132 “Про здійснення виплат одноразової
адресної грошової допомоги за 2019 рік” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про
затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького
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на 2017-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3623
(доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони
здоров’я міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3133 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про затвердження Програми
розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження передавального акта”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3701
(доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони
здоров’я міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3134 “Про затвердження передавального акта”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства
‟Поліклінічне об’єднання” Міської ради міста Кропивницького” у новій
редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3739 (доопрацьований).
Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3135 “Про затвердження Статуту
комунального некомерційного підприємства ‟Поліклінічне об’єднання”
Міської ради міста Кропивницького” у новій редакції” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
реорганізацію комунального некомерційного підприємства ‟Клінічна дитяча
міська поліклініка” Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3740 (доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ начальник
управління охорони здоров’я міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3136 “Про реорганізацію комунального
некомерційного підприємства ‟Клінічна дитяча міська поліклініка”
Міської ради міста Кропивницького” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3640 (доопрацьований). Доповідач
І.Мартинова ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 3137 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 28 квітня 2011 року № 473” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт
за 2019 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого
значення на 2018-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3742.
Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3138 “Про звіт за 2019 рік щодо виконання
Програми
природоохоронних
заходів
місцевого
значення
на 2018-2020 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 15.02.2018 № 1429 ‟Про затвердження Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2018-2020 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3689 (доопрацьований). Доповідач О.Вовенко ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3139 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 ‟Про затвердження
Програми
природоохоронних
заходів
місцевого
значення
на 2018-2020 роки” (додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. Кропивницькому
на
2020-2022
роки”.
Проєкт
рішення
за
реєстраційним
№ 3543 (доопрацьований). Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3140 “Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин у м. Кропивницькому на 2020-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
‟УНІВЕРСАЛ 2005” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у
новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3593. Доповідач
Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3141 “Про затвердження Статуту
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 2005” МІСЬКОЇ
РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом
вулицями м. Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3713.
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Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3142 “Про затвердження дислокацій технічних
засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 ‟Про внесення змін до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року
№ 1263”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3679 (доопрацьований).
Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3143 “Про продовження терміну дії
Програми та внесення змін і доповнень до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін 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”. Проєкт рішення за реєстраційним
№ 3596. Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради.
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О.Шамардін, депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), запитав, чому з Програми
розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому
на 2017-2021 роки виключені об’єкти: ‟ремонт вулиці Олександрійської”,
‟ремонт тротуарів по вулицях Павла Луньова, Генерала Кульчицького”.
Т.Савченко, т.в.о. начальника Головного управління житловокомунального господарства міської ради, пояснила, що проєктом рішення за
реєстраційним № 3596 не передбачено фінансування ремонту тротуарів.
Проінформовала, що об’єкт, який стосується капітального ремонту
вулиці
Олександрійської
з
виготовленням
проєктно-кошторисної
документації, виключений з Програми розвитку дорожнього господарства та
безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, оскільки проєктом
рішення пропонується передбачити фінансування лише тих об’єктів, які
будуть виконані у 2020 році.
О.Шамардін запропонував внести зміни до проєкту рішення міської ради
№ 3596, а саме залишити у Програмі розвитку дорожнього господарства та
безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки об’єкти щодо
капітального ремонту вулиці Олександрійської з виготовленням проєктнокошторисної документації та ремонту тротуарів по вулицях Павла Луньова,
Генерала Кульчицького.
Вніс пропозицію відтермінувати розгляд питання ‟Про внесення змін 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”, проєкт рішення міської ради за
реєстраційним № 3596 на наступне засідання сесії.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція від депутата О.Шамардіна відтермінувати розгляд
даного проєкту рішення та доопрацювати його на засіданні профільної
постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня
2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження
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зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3598. Доповідач Т.Савченко ‒
т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3144 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про
затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у
місті Кропивницькому на 2018-2021 роки” (додається).
А.Райкович:
Шановні колеги!
Оголошую перерву в роботі дев’ятнадцятої сесії міської ради.
Третє засідання дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання завершено.
Дякую за роботу.
Про дату та час проведення наступного засідання дев’ятнадцятої сесії вам
буде повідомлено додатково.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

