
 

 

 ПРОЄКТ №_______  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 03 листопада 2020 року      № 3718 

 
 

Про звернення депутатів Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання  

до Кабінету Міністрів України  

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 21, 22 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад» та враховуючи звернення 

депутатів міської ради, Міська рада міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання до Кабінету Міністрів України (додається). 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати Кабінету Міністрів України копію цього рішення міської ради та 

звернення депутатів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Міської 

ради міста Кропивницького А.Табалова. 

 

 

 

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Кабінет Міністрів України 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання  

 

У місті Кропивницькому 17 жовтня 2020 року о 14.00 у зв’язку з 

переміщенням активного холодного атмосферного фронту в мікрорайонах 

Старої Балашівки та Лелеківки стався смерч, який визначено як надзвичайну 

ситуацію місцевого рівня. Стихійне лихо призвело до значних руйнувань: 

пошкоджено покрівлі та інші конструктивні елементи більше 200 приватних 

житлових будинків, повалено більше 180 дерев, пошкоджено повітряні лінії 

електропередач загальною протяжністю 6,1 км та знеструмлено близько                 

2000 абонентів, значних руйнувань зазнала мережа газопостачання. Орієнтовна 

сума збитків по 252 домоволодіннях становить понад 22,0 млн грн. Для 

матеріальної підтримки жителів обох мікрорайонів (приватний сектор) та ОСББ 

«Лелеківське», які постраждали від буревію, з бюджету міста виділено                      

біля 4,0 млн грн грошової допомоги. Проте цих коштів критично не вистачає. 

Міською радою міста Кропивницького протягом січня-жовтня 2020 року 

вживалися дієві заходи щодо фінансування витрат, пов'язаних із                               

коронавірусом: виплата зарплати і премій медичним працівникам, придбання 

додаткових апаратів штучної вентиляції легень, засобів захисту, будівництво 

діагностичного центру, на що місто витратило власний фінансовий ресурс у 

сумі 54,0 млн грн, не отримавши медичної субвенції у повному обсязі.  

Крім того, з метою забезпечення готовності до другої хвилі COVID-19, 

створення належних умов лікування хворих розпочато реставрацію 

терапевтичного відділення Центральної міської лікарні, яка є опорною 

госпітальною базою, на що з бюджету міста профінансовано 9,3 млн грн. Разом 

з тим, для завершення робіт та оснащення цього відділення відповідною 

апаратурою необхідно додатково виділити ще 21,4 млн грн. 

Враховуючи витрати громади міста, спрямовані на виконання фінансових 

зобов’язань держави перед медичною спільнотою та недостатність коштів у 

резервному фонді бюджету міста Кропивницького, просимо розглянути 

можливість виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на 

здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного 

характеру та надання допомоги постраждалим від стихійного лиха. Просимо 

також відновити місту витрачений фінансовий ресурс на боротьбу з COVID-19, 

виділивши субвенцію з державного бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я у сумі 18,0 млн грн.  

Сподіваємось, що Кабінет Міністрів України об’єктивно та виважено 

відреагує на ситуацію в нашому місті і якнайшвидше ухвалить позитивне 

рішення. 

 

 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
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