


 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  76 

позачергової двадцять третьої сесії Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 03 листопада 2020 року     м. Кропивницький 

 

Позачергову двадцять третю сесію міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Андрій Райкович. 

 

А.Райкович, міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати! 

На позачергову двадцять третю сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання прибуло та письмово зареєструвалося 29 депутатів, 

відсутні 14. Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є. 

 Позачергову двадцять третю сесію Міської ради міста Кропивницького 

оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова А.Райкович надав слово громадянам міста, 

які записалися на виступ: 

 

В.Дяченку, який звернувся до депутатів з проханням розглянути на 

позачерговій двадцять третій сесії міської ради питання ‟Про надання 

Дяченку В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по бульвару Студентському (біля будинку № 1)”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 2899. 

 

І.Мандику, який звернувся до депутатів з проханням до річниці 

Чорнобильської трагедії передбачити у бюджеті міста на 2021 рік кошти на 

підтримку ліквідаторів цієї аварії та внести відповідні зміни до Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей                                                    

на 2017-2022 роки.  

 

А.Райкович: 

Позачергова двадцять третя сесія міської ради була скликана з метою 

невідкладного залучення цільових коштів на забезпечення подачею кисню 



2 
 

пацієнтам Комунального некомерційного підприємства ‟Центральна міська 

лікарня” Міської ради міста Кропивницького з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19 відповідно до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 22 жовтня 2020 року № 694-р, яким бюджету                                        

міста Кропивницького виділено 2 млн грн субвенції. 

Також у місті 17 жовтня 2020 року стихійне лихо призвело до значних 

пошкоджень та руйнувань більше двохсот приватних житлових будинків. 

Орієнтовна сума збитків по домоволодіннях становить понад 22 млн грн.                         

З бюджету міста виділено та планується направити близько 4 млн грн грошової 

допомоги постраждалим. Фінансовим управлінням та управлінням соціальної 

підтримки населення міської ради підготовлені відповідні проєкти рішень. 

Крім того, ми вступаємо в період опалювального сезону, тому маємо 

спрямувати фінансування на підтримку комунального підприємства 

‟Теплоенергетик”.  

 

Шановні депутати! 

У роботі позачергової двадцять третьої сесії міської ради беруть участь: 

Ірина Жарова ‒ заступник голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку Олега Краснокутського. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Прошу Олега Володимировича зайняти місце у робочій президії. 

 

Переходимо до формування порядку денного. 
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Вчора 02 листопада на погоджувальній нараді з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій було підтримано пропозицію 

включити до порядку денного позачергової двадцять третьої сесії міської ради 

шість питань: 

1. 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 № 4505). 

2. Про внесення змін та доповнень 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 № 4506). 

3. 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” (доопрацьований 

проєкт рішення за реєстраційним № 4464). 

4. 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” (доопрацьований проєкт рішення за реєстраційним № 4465). 

5. 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                      

№ 4484). 

6. Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького                          

сьомого скликання до Кабінету Міністрів України (проєкт рішення без 

реєстраційного номера). Питання стосується необхідності надання державної 

фінансової підтримки на ліквідацію наслідків стихійного лиха та шкоди, 

завданої громаді міста. 

Перелік питань та матеріали вам роздано.  

 

Також сьогодні на початку засідання виступив учасник Операції 

об’єднаних сил (АТО) В.Дяченко щодо розгляду питання ‟Про надання 

Дяченку В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по Студентському бульвару (біля буд. № 1)”, проєкт рішення 

за реєстраційним № 2899. 

Мова йде про існуючий гараж, який заявник має намір узаконити.  

 

Пропоную взяти запропонований проєкт порядку денного позачергової 

двадцять третьої сесії міської ради з шести питань за основу. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Пропоную включити до проєкту порядку денного позачергової двадцять 

третьої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 31 січня 2019 року № 2282 ‟Про затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення без реєстраційного номера, 

підготовлено управлінням з питань захисту прав дітей. Є потреба додати                      

66 тис. грн співфінансування з міського бюджету для придбання будинку 

сімейного типу, на яке з державного бюджету виділено 1 800,0 тис. грн 

субвенції. Питання є нагальним та актуальним. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Цертія включити до 

проєкту порядку денного позачергової двадцять третьої сесії міської ради 

питання “Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року               

№ 2282 ‟Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки”. 

Проєкт рішення без реєстраційного номера. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до проєкту порядку 

денного позачергової двадцять третьої сесії міської ради питання ‟Про 

надання Дяченко В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля буд. № 1)”, 
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проєкт рішення за реєстраційним № 2899. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Прошу управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища терміново надати депутатам проєкт рішення за 

реєстраційним № 2899 та підготувати наочні матеріали.  

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропоную проєкт порядку денного позачергової двадцять третьої сесії 

міської ради прийняти в цілому з урахуванням додаткових питань. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3712 “Про затвердження порядку денного 

позачергової двадцять третьої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання” (додається). 

 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання перед розглядом питань порядку денного міський голова 

надав слово для проголошення заяв, оголошень, запитань. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), звернув увагу на відсутність звіту 

представників правоохоронних органів про результати розслідування справи 

щодо пошкодження майна одного з депутатів міської ради. 

 

Міський голова ще раз пояснив підстави для скликання позачергової 

двадцять третьої сесії міської ради. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
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Перше питання ‒ “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 № 4505. Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3713 “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 

внесення змін та доповнень 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 № 4506. Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3714 ‟Про внесення змін та доповнень 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).  
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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 

№ 4464 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Т.Савченко на прохання депутата М.Демченка пояснила зміни, які згідно 

із доопрацьованим проєктом рішення за реєстраційним № 4464 пропонується 

внести до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3715 ‟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” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟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 № 4465 

(доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Т.Савченко на прохання депутата М.Демченка пояснила зміни, які згідно 

із доопрацьованим проєктом рішення за реєстраційним № 4465 пропонується 

внести до Програми утримання, благоустрою та розвитку                               

житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                                   

на 2017-2021 роки. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3716 ‟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” (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                

№ 4484. Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської 

ради. 

 

Л.Бочкова пояснила основні положення проєкту рішення та озвучила 

додаткові пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, а саме: 

 

1. Перерозподілити видатки бюджету міста (додаток 3 до рішення 

міської ради від 18.12.2019 № 3046): 

 
Головний розпорядник/ 

КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

з них Спеціальний 

фонд 

Разом 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

Управління з питань 

захисту прав дітей 

 +114 590 -16 400 +66 000 +66 000 

КПКВ 0910160 

‟Керівництво і управління у 

сфері захисту прав дітей” 

+113 590 +114 590 -16 400  +113 590 

КПКВ 0913112 ‟Заходи 

державної політики з 

питань дітей та їх 

соціального захисту” 

-103 390    -103 390 

КПКВ 0917530 ‟Інші         

заходи у сфері зв’язку, 

телекомунікації та 

інформатики” 

-10 200    -10 200 
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КПКВК 0916083 ‟Проєктні 

будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 

забезпечення житлом дітей-

сиріт, осіб з їх числа”  

(співфінансування з 

бюджету міста) 

   +66 000 + 66 000 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

 

  -1 000 000 -66 000 -66 000 

КПКВК 1216011 

‟Експлуатація і технічне 

обслуговування житлового 

фонду” 

   -66 000 -66 000 

КПКВК 1216020 

‟Забезпечення 

функціонування 

підприємств, що 

виробляють, виконують 

та/або надають житлово-

комунальні послуги” 

+1 000 000     

КПКВК 1216030 

‟Організація благоустрою 

населених пунктів” 

-1 000 000  -1 000 000   

Всього видатків 

 

 +114 590 -1 016 400   

 

2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів міста Кропивницького 

на 2020 рік (додаток 4 до рішення міської ради від 18.12.2019 № 3046 з 

урахуванням рішення від 18.08.2020 № 3309) в частині перерозподілу видатків 

бюджету Подільського району у місті по розділу ‟Інші субвенції” по 

загальному фонду, збільшивши видатки на ‟Державне управління”                                      

на (+190,0 тис. грн) за рахунок зменшення видатків на ‟Житлово-комунальне 

господарство” (-190,0 тис. грн).  

 

А.Райкович: 

Які будуть пропозиції щодо проєкту рішення? 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за 

основу і в цілому з урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3717 “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 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

до Кабінету Міністрів України”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

Л.Бочкова пояснила підстави щодо підготовки звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів 

України та зачитала його текст. 

 

Міський голова уточнив, що народні депутати України О.Дануца та 

С.Ларін паралельно направили звернення до Міністерства фінансів України 

щодо виділення місту Кропивницькому коштів з резервного фонду 

державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що 

сталася у місті. 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа ‒ За життя”), зачитала відповідь на звернення 

народного депутата України С.Ларіна від 21.10.2020 № 73-01 щодо виділення 

коштів з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації, що сталася у м. Кропивницькому, в якому зазначено, 

що відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002                       

№ 415, першочерговою підставою для підготовки відповідного проєкту акта 

щодо виділення коштів є звернення головного розпорядника коштів ‒ 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, з відповідними 

обґрунтовуючими матеріалами, розрахунками, в тому числі пропозиціями 

щодо залучення інших джерел фінансування, на підставі якого Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України має право 

надати узагальнений висновок про можливість виділення відповідних коштів. 

Запропонувала підготувати два окремих звернення до Кабінету 

Міністрів України, а саме: щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації, яка сталася у місті 17 жовтня 2020 року, та щодо 

відновлення місту фінансового ресурсу на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19. 
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А.Райкович: 

Прошу підтримати міського голову та дати змогу у визначений спосіб 

колегіально звернутись до Кабінету Міністрів України з відповідними 

пропозиціями.  

Пропоную затвердити розданий текст звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів України 

щодо отримання фінансової компенсації місцевому бюджету без змін. 

Фінансова допомога з міського бюджету була надана постраждалим одразу 

після прийняття відповідного рішення Виконавчим комітетом Міської ради 

міста Кропивницького. Але цієї допомоги не достатньо.  

 

Які є ще запитання, пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проєкт 

рішення за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3718 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання до Кабінету Міністрів 

України” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 ‟Про 

затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки”. Проєкт 

рішення без реєстраційного номера. Доповідач Т.Тимоховська ‒ начальник 

управління з питань захисту прав дітей міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3719 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2282 ‟Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” (додається).  

 

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

надання Дяченку В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля буд.                      

№ 1)”, проєкт рішення за реєстраційним № 2899. Доповідач О.Вовенко ‒ 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

Міський голова зачитав проєкт рішення.  

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), зауважив, що є багато учасників Операції 

об’єднаних сил (АТО), які також подали заяви на відведення у власність 

земельних ділянок. 

 

О.Артюх, депутат міської ради (позафракційний), пояснив, що потрібно 

розглядати кожне звернення індивідуально, виступив на підтримку 

запропонованого проєкту рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3720 “Про надання Дяченку В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

бульвару Студентському (біля будинку № 1)” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Шановні колеги! 

Робота Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання добігла 

свого кінця. Вдячний вам за спільну успішну роботу, за нелегку, відповідальну 
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працю, активну громадську позицію, спрямовану на розвиток і зміцнення 

громади міста Кропивницького. Ми разом з вами протягом сьомого скликання 

прийняли багато важливих для міста рішень, розуміючи відповідальність, яка 

була перед нами.  

Переконаний, що результат нашої діяльності схвалено і оцінено жителями 

нашого міста.  

Дякую всім депутатам за роботу. 

Позачергову двадцять третю сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
 


