МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 71
двадцять першої сесії Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання
від 26 травня 2020 року

м. Кропивницький

Двадцять першу сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський
голова Андрій Райкович.
А.Райкович, міський голова:
Доброго дня, шановні депутати!
На двадцять першу сесію Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання прибуло та письмово зареєструвалося 30 депутатів,
відсутніх 12. Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є.
Двадцять першу сесію Міської ради міста Кропивницького оголошую
відкритою.
(Звучить Державний Гімн України)
Міський голова повідомив сумну звістку: пішов з життя Почесний
громадянин міста, відомий архітектор Віталій Кривенко; 30 квітня
зупинилося серце видатного машинобудівника і Почесного громадянина міста
Віктора Желтобрюха. Висловив щирі співчуття родинам з приводу втрати
близьких та запропонував вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання.
А.Райкович:
Шановні депутати!
Повідомляю, що у зв’язку з продовженням карантину сьогоднішнє
засідання сесії пройде у тому ж форматі, що і минулого разу, з дотриманням
міжособової дистанції.
Дякую, що ставитесь до цього з розумінням.
Нагадую, що, враховуючи необхідність дотримання дистанції, немає
можливості проводити голосування з використанням електронної системи
голосування ‟Рада-В”, тому відповідно до пункту 1 статті 13 Регламенту
міської ради підрахунок поіменного голосування сьогодні здійснюватиме
лічильна комісія у складі з числа присутніх депутатів:
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1. Зайченко Володимир Васильович
2. Ніжнікова Анна Олександрівна
3. Сергієнко Григорій Вікторович
4. Яремчук Валентина Сергіївна.
Для забезпечення рівних умов під час обговорення питань, прошу
депутатів, які бажають виступити, підходити до мікрофонів у залі.
Шановні колеги!
Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів
постійних комісій міської ради.
Це процедурне питання, за яке пропоную проголосувати підняттям рук.
Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії
міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери
послуг, захисту прав споживачів Бєжана Михайла Михайловича.
Прошу визначитись і проголосувати.
Лічильну комісію прошу приступити до роботи.
“за” – 32 (одноголосно).
Прийнято.
Прошу Михайла Михайловича зайняти місце у президії.
Міський голова повідомив, що поспілкувався з підприємцями ‒
представниками наметових ринків у Кропивницькому, які зібралися на площі
перед міською радою, узгодив питання щодо початку їх роботи із
забезпеченням умов відповідно до карантинних норм.
А.Райкович надав слово громадянам міста, які записалися на виступ:
І.Касьяненку, генеральному директору КНП ‟Регіональний центр
громадського здоров’я” Кіровоградської обласної ради, який проінформував
присутніх щодо роботи вірусологічної лабораторії з діагностики та протидії
поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Звернувся до депутатів з
проханням посприяти у створенні додаткових робочих місць та закупівлі
сучасного обладнання для розширення потужностей лабораторії з метою
протидії поширенню вірусу в подальшому.
Д.Сінченку, координатору руху опору капітуляції в Кропивницькому, який
проголосив текст резолюції віче, що відбулося на площі Героїв Майдану
24 травня 2020 року, на тему підведення підсумків роботи Президента
України В.Зеленського за рік його перебування на посаді. Запропонував міській
раді підтримати текст резолюції та направити на ім’я Президента України
В.Зеленського.
(До роботи двадцять першої сесії долучився депутат Ю.Деркаченко)
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Д.Завражному, активісту руху опору капітуляції в Кропивницькому, який
підтримав виступ Д.Сінченка, висловив свою позицію щодо політики
Президента України В.Зеленського. Звернувся з проханням підтримати текст
резолюції віче.
О.Артюху, головному лікарю комунального некомерційного підприємства
‟Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького”, який
проінформував присутніх щодо медичного оснащення та роботи закладу з
протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Висловив слова
вдячності лікарям, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу за їх
щоденну працю.
А.Райкович:
Шановні депутати!
Переходимо до формування порядку денного.
Пропоную включити до порядку денного двадцять першої сесії Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання 15 питань, які пройшли
процедуру оприлюднення відповідно до законодавства, та 10 додаткових
питань, запропонованих до розгляду депутатами на погоджувальній нараді,
погоджених постійними комісіями міської ради, а саме:
питання, пов’язані з нагальними потребами галузей ‟Охорона здоров’я”
та ‟Освіта”;
проєкт № 3768 ‒ у зв’язку з надходженням до міської ради рішення
Кіровоградського окружного адміністративного суду стосовно зобов’язання
Міської ради міста Кропивницького розглянути заяву позивача;
проєкт № 4137, підготовлений на підставі листа начальника управління
Служби безпеки України в Кіровоградській області щодо виділення коштів за
Міською програмою профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”
на 2017-2020 роки з метою підвищення ефективності реалізації заходів з
виявлення локалізації і припинення загроз терористичного характеру об’єктам
критичної інфраструктури та мешканцям м. Кропивницького;
проєкт № 4141 ‟Про доручення”, запропонований постійною комісією з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку, який стосується Новенської селищної ради
та ще декілька питань.
Переліки питань та матеріали вам роздано.
Пропоную першими розглянути додаткові питання.
Шановні депутати!
Які є пропозиції, зауваження до порядку денного?
В.Зайченко, депутат міської ради (фракція політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності було
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запропоновано зняти з розгляду та відправити на доопрацювання проєкти
регуляторних актів:
‟Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки”, проєкт рішення № 4069;
‟Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”, проєкт рішення
№ 4070.
А.Райкович:
Я виключив ці два питання з розданого вам основного переліку, який
містить 17 питань, тому запропонував включити до порядку денного
15 основних та 10 додаткових питань.
Пропоную проєкт порядку денного двадцять першої сесії Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання прийняти за основу та в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
Депутатів прошу визначитися та голосно озвучувати свою позицію: ‟за”,
‟проти”, ‟утримався” або ‟не голосую”. Лічильній комісії – підрахувати
голоси.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3279 “Про затвердження порядку денного
двадцять першої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання” (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” (код бюджету 11201100000)”. Проєкт рішення за реєстраційним
№ 4118 (доопрацьований). Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради, яка
запропонувала внести зміни до доопрацьованого проєкту рішення міської
ради № 4118 на підставі наказу Міністерства фінансів України
від 15 травня 2020 року № 212 щодо внесення змін до Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, пропозицій
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управління капітального будівництва міської ради, а саме перерозподілити
видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету міста (додатки
3, 5 та виключити з додатків рядки зі словами ‟Громадський бюджет”):
грн

Головний розпорядник/КТПКВК МБ
Управління освіти
7321 ‟Будівництво освітніх установ та закладів”
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію програми ‟Спроможна школа для кращих
результатів” за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
співфінансування з бюджету міста
1180 ‟Виконання заходів в рамках реалізації програми
‟Спроможна школа для кращих результатів”
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію програми ‟Спроможна школа для кращих
результатів” за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
співфінансування з бюджету міста
Управління капітального будівництва
7310 ‟Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства”
Капітальний ремонт вулиці Інженерної
Капітальний ремонт вулиці Мечникова
7321 ‟Будівництво освітніх установ та закладів”
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію програми ‟Спроможна школа для кращих
результатів” за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
співфінансування з бюджету міста
видатки бюджету розвитку міста:
Капремонт благоустрою ДНЗ (ясла-садок) № 37 ‟Ластівка”
комбінованого типу, вул. Преображенська, 101
Капітальний ремонт (заміна вікон) КЗ ‟НВО ‟ЗНЗ І-ІІІ
ступенів № 1 – дитячий юнацький центр ‟Перлинка”,
вул. Преображенська, 103
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗ ‟Завадівська
гімназія Міської ради міста Кропивницького”
7340 ‟Проєктування, реставрація та охорона пам’яток
архітектури”

Спецфонд
(бюджет
розвитку)

-13 520 000,41
-9 464 000,00

-4 056 000,41
+13 520 000,41
+9 464 000,00

+4 056 000,41
+200 000,00
+100 000,00
+100 000,00
-4 428 778,00
-3 307 078,00

-1 421 700,00
+300 000,00
+100 000,00
+100 000,00

+100 000,00
-500 000,00
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Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1
Комунального некомерційного підприємства ‟Центральна
міська лікарня”
1180 ‟Виконання заходів в рамках реалізації програми
‟Спроможна школа для кращих результатів”
у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
реалізацію програми ‟Спроможна школа для кращих
результатів” за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
співфінансування з бюджету міста
Всього видатків

-500 000,00

+4 728 778,00
+3 307 078,00

+1 421 700,00

А.Райкович:
Шановні депутати!
Чи є необхідність у обговоренні питання? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за
основу і в цілому зі змінами, озвученими начальником фінансового
управління.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3280 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет
міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)”
(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
на 2017-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4132
(доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони
здоров’я міської ради.
Депутати внесли пропозицію не заслуховувати розширену доповідь з
цього питання та перейти до голосування.
Є інші пропозиції? Немає.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований
проєкт рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3281 “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”
(зі змінами)” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти міста Кропивницького у новій редакції”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 4119 (доопрацьований). Доповідач
Л.Костенко ‒ начальник управління освіти міської ради.
Депутати внесли пропозицію не заслуховувати доповідь.
Чи є інші пропозиції? Немає.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт
рішення № 4119 за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3282 “Про затвердження Положення про
конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої
освіти міста Кропивницького у новій редакції” (додається).
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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 № 4137. Доповідач О.Шишко ‒ начальник відділу з питань
запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами міської ради.
Чи є необхідність у доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3283 “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
відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проєкт рішення
за реєстраційним № 3768 (доопрацьований). Доповідач О.Каратєєва ‒
т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради.
Чи є необхідність у доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
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Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3284 “Про відмову у наданні дозволів на
відведення земельних ділянок” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доручення”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4141. Доповідач
О.Каратєєва ‒ т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Чи є необхідність у доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3285 “Про доручення” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по
місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4142. Доповідач
О.Каратєєва ‒ т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Чи є запитання відносно проєкту рішення? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
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Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято
рішення
№
3286
“Про
надання
ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по
місту Кропивницькому” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 19 листопада 2019 року № 3041”. Проєкт рішення без реєстраційного
номера. Доповідач О.Каратєєва ‒ т.в.о. начальника управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Міський голова відповів на запитання депутатів С.Капітонова та
О.Цертія щодо розташування земельної ділянки та проінформував, що всі
проблемні питання між землекористувачами узгоджено.
Чи є ще запитання відносно проєкту рішення? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3287 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року № 3041”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу
Санасаряну
Р.Р.
в
оренду
земельної
ділянки
по вул. Яновського, 112-л”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4062.
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Доповідач О.Каратєєва ‒ т.в.о. начальника управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Р.Санасарян, депутат міської ради (голова фракції Радикальної Партії
Олега Ляшка), заявив про наявний конфлікт інтересів у питанні та повідомив,
що не братиме участі у голосуванні.
А.Райкович:
Чи є запитання відносно проєкту рішення? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3288 “Про передачу Санасаряну Р.Р. в оренду
земельної ділянки по вул. Яновського, 112-л” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про передачу Кролевцю А.В. в оренду земельної ділянки по вул. Нижній, 12”.
Проєкт рішення за реєстраційним № 4114. Доповідач О.Каратєєва ‒
т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради.
А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний), заявив про наявний
конфлікт інтересів у питанні та повідомив, що не братиме участі у
голосуванні. Пояснив, що всі необхідні дозвільні документи, які стосуються
відведення в оренду зазначеної земельної ділянки, погоджені відповідними
державними службами.
М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), висловив своє
бачення ситуації щодо передачі в оренду земельної ділянки по вул. Нижній, 12.
Повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства здійснення
державного нагляду за використанням та охороною земель належить до
компетенції Держгеокадастру. Застеріг депутатів від поспішного
прийняття рішення без висновку Головного управління Держгеокадастру в
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Кіровоградській області. Заявив, що не голосуватиме за проєкт рішення
№ 4114, та закликав депутатів вчинити так само.
А.Райкович:
Чи є ще запитання, зауваження відносно проєкту рішення? Немає.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти зазначений проєкт рішення
за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 26,
“проти” – 1,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3289 “Про передачу Кролевцю А.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Нижній, 12” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення у 2020 році окремих категорій осіб від оплати вартості
адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста
Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3932. Доповідач
С.Коваленко ‒ директор департаменту надання адміністративних послуг
міської ради.
Чи є пропозиції відносно проєкту рішення? Немає.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти зазначений проєкт рішення
за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 3290 “Про звільнення у 2020 році окремих
категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка
зараховується до бюджету міста Кропивницького” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня
2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону
України ‟Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення
за реєстраційним № 3993 (доопрацьований). Доповідач С.Коваленко ‒
директор департаменту надання адміністративних послуг міської ради.
Чи є пропозиції відносно проєкту рішення? Немає.
Ставлю
на
голосування
пропозицію
прийняти
зазначений
доопрацьований проєкт рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3291 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про
затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про
адміністративні послуги” на 2019-2021 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
утворення управління інформаційних технологій Міської ради міста
Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним №
3966
(доопрацьований). Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової
роботи міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
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Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято
інформаційних
(додається).

рішення № 3292
технологій Міської

“Про утворення управління
ради міста Кропивницького”

А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків
від абонентської плати за користування квартирними телефонами”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3974. Доповідач В.Житник ‒ начальник
управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3293 “Про звільнення осіб з інвалідністю
І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування
квартирними телефонами” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
згоди
на
безоплатну
передачу
комплексу
будівель
по вул. Кропивницького, 119 з державної власності до комунальної власності
територіальної громади міста Кропивницького”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3985. Доповідач О.Колюка ‒ начальник управління
комунальної власності міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
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Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3294 “Про надання згоди на безоплатну
передачу комплексу будівель по вул. Кропивницького, 119 з державної
власності до комунальної власності територіальної громади
міста Кропивницького” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про управління освіти Міської ради міста
Кропивницького в новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4071
(доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління освіти
міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
(До роботи сесії долучився депутат міської ради Р.Розгачов)
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3295 “Про затвердження Положення про
управління освіти Міської ради міста Кропивницького в новій редакції”
(додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу демонтованих матеріалів”. Проєкт рішення за реєстраційним
№ 3930 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3296 “Про передачу демонтованих матеріалів”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького житлового приміщення”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3987. Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 3297 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького житлового приміщення” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року
№ 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та
безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 3988 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о.
начальника Головного управління житлово-комунального господарства
міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3298 “Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження
Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті
Кропивницькому на 2017-2021 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року
№ 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального
господарства
міста
Кропивницького
на 2017-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3989
(доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.
Які будуть запитання відносно проєкту рішення?
Міський голова на запитання депутата М.Демченка щодо термінів
облаштування тротуарних доріжок по вулиці Межовий Бульвар пояснив, що
зараз всі кошти міського бюджету спрямовуються на створення на базі

18

комунального некомерційного підприємства ‟Центральна міська лікарня”
Міської ради міста Кропивницького” сучасного терапевтичного відділення
для лікування хворих з вірусним запаленням легенів. Зауважив, що питання
щодо фінансування робіт по інших об’єктах буде розглядатися в липні.
К.Шамардіна, депутатка міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”), наголосила, що фінансування проєктів –
переможців громадського бюджету є одним із ефективних способів
комунікації міської влади з громадою, що підвищую рівень довіри містян до
влади та сприяє покращенню благоустрою. Зауважила, що ситуація з
пандемією у світі внесла корективи до багатьох бюджетних видатків. Разом
з тим, зауважила, що при коригуванні міського бюджету за підсумками
виконання за перше півріччя 2020 року необхідно обов’язково передбачити
кошти на фінансування вищезазначених проєктів.
В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне
об’єднання ‟Рівні можливості”), підтримала виступ депутатки
К.Шамардіної. Звернула увагу на переваги використання громадського
бюджету в соціально-культурному житті міста та запропонувала не
припиняти прийом документів від претендентів на реалізацію проєктів у
рамках громадського бюджету на 2021 рік.
А.Райкович:
Чи будуть ще запитання відносно проєкту рішення? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3299 “Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” (додається).

19

А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774
‟Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру
у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської
ради на 2014-2019 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3992. Доповідач
І.Мартинова ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури
міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3300 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про затвердження Програми
створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради
на 2014-2021 роки” (зі змінами)”(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального
господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького
на 2019 – 2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4049
(доопрацьований). Доповідач С.Білокінь ‒ начальник управління капітального
будівництва міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
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Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3301 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про
затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2022 роки”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 4056 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник
управління соціальної підтримки населення міської ради.
Ю.Вовк, начальник управління соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
Проєкт рішення пропонується прийняти зі змінами відповідно до
пропозицій постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
А.Райкович:
Чи є запитання відносно проєкту рішення? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому зі змінами.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 3302 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій
населення міста на 2017-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про
затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4057.
Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної підтримки населення
міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.
(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3303 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної
програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей
на 2017-2022 роки” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики у 2019 році”. Проєкт
рішення за реєстраційним № 3931. Доповідач Т.Ломова ‒ в.о. директора
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій начальника управління економіки міської ради.
Чи є необхідність в доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти зазначений проєкт рішення за основу і в
цілому.
Запрошую заступника голови лічильної комісії Володимира Зайченка для
проведення процедури поіменного голосування.

22

(Проходить процедура поіменного голосування)
Результати поіменного голосування (додаються):
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 3304 “Про звіт щодо здійснення державної
регуляторної політики у 2019 році” (додається).
А.Райкович:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Різне”.
Чи є бажаючі виступити? Немає.
Шановні колеги!
Питання, включені до порядку денного двадцять першої сесії Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті.
Двадцять перша сесія оголошується закритою.
Дякую всім за роботу!
(Звучить Державний Гімн України)

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

