
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л    №  59 

першого засідання п’ятнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 19 березня 2019 року м. Кропивницький 

 

П’ятнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні присутні! 

На п’ятнадцяту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося                                 

26 депутатів. Відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  

П’ятнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Райкович А.П.: 

Надав слово представникам громадських організацій та громадянам 

міста, які записалися на виступ:  

Кубі С.І., який висловив незгоду стосовно положень проекту рішення 

міської ради № 2685 в частині запропонованих змін до Регламенту Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання. Проінформував, що в лютому 

поточного року до міської ради було подано листа, в якому запропоновано 

комплекс змін до Регламенту. Зазначений лист не розглянуто. Звернувся з 

проханням не приймати рішення стосовно проекту рішення міської ради                        

№ 2685. 
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Шульзі В.Т., який попрохав депутатів посприяти у вирішенні питання 

щодо регулювання земельних відносин, а саме розглянути за його присутності 

на засіданні постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, на яке запросити представників 

управління молоді та спорту і телебачення. Висловив невдоволення стосовно 

обмеження часу виступів громадян на засіданнях сесій міської ради. 

Запропонував продемонструвати на засіданні постійної комісії міської ради з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної 

політики матеріали щодо проведеної ним роботи в напрямку популяризації та 

розвитку фізкультури і спорту в місті. Міський голова доручив заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбі Н.Є. 

розібратися по кожному з порушених питань. 

Ігнатенку В.В., який проінформував присутніх про конфлікту ситуацію, 

яка склалася між підприємцями та адміністрацією ринку ‟Європейський”. 

Закликав депутатів посприяти у вирішенні порушених проблемних питань. 

Міський голова запропонував обговорити та винайти шляхи вирішення 

ситуації на засіданні постійної комісії міської ради з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів. Також 

наголосив, що остаточно питання може бути вирішено виключно у судовому 

порядку. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі п’ятнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

місті Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Домків Павло Васильович ‒ перший заступник директора науково-

впроваджувальної фірми ‟Нові технології”; 

Мисака Ігор Олексійович ‒ засновник товариства з обмеженою 

відповідальністю ‟Екостайл”; 

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. Є пропозиція обрати до складу робочої 

президії голову постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики Гамальчука М.П. 

Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 

Прошу Миколу Павловича зайняти місце в робочій президії. 

 

 Шановні депутати! 

Вам розданий проект порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, до якого включено 31 загальне                   

та 126 питань щодо регулювання земельних відносин. Всі питання 

обговорювалися на погоджувальній нараді.  

Пропонується проект порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та 

груп, головами постійних комісій депутатами озвучувалися пропозиції щодо 

внесення додаткових питань до порядку денного п’ятнадцятої сесії.  

Які будуть пропозиції щодо проекту порядку денного? 
 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

На засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку було погоджено три 

питання, які я пропоную включити до проекту порядку денного п’ятнадцятої 

сесії міської ради: 

‟Про договір поруки”, проект рішення за реєстраційним № 2817; 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                  

від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”, 

проект рішення без реєстраційного номера; 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                       

від 31 січня 2019 року № 2279 ‟Про затвердження Програми територіальної 

оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності                                         

міста Кропивницького на 2019-2021 роки”, проект рішення без реєстраційного 

номера.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. включити до 

проекту порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про договір 

поруки”, проект рішення за реєстраційним № 2817. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. включити до 

проекту порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради питання                                   

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                                  

від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”, 

проект рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. включити до 

проекту порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради питання                                 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                       

від 31 січня 2019 року № 2279 ‟Про затвердження Програми територіальної 

оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності                                         

міста Кропивницького на 2019-2021 роки”, проект рішення без реєстраційного 

номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного п’ятнадцятої сесії 

міської ради питання: 

‟Про надання ПрАТ ‟ЗАВОД СЕГМЕНТ” дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 83”, проект рішення за 

реєстраційним № 2733. 

‟Про надання ТДВ ‟КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Промисловій, 4”, проект рішення 

за реєстраційним № 2718. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до проекту 

порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання                          

ПрАТ ‟ЗАВОД СЕГМЕНТ” дозволу на проведення інвентаризації земель по 

вул. Генерала Родимцева, 83”, проект рішення за реєстраційним № 2733. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до проекту 

порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання                          

ТДВ ‟КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Промисловій, 4”, проект рішення за реєстраційним № 2718. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Матяшова Т.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного п’ятнадцятої сесії 
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міської ради питання ‟Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу”, проект рішення за реєстраційним № 2711 (доопрацьований).  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Матяшової Л.С. включити до проекту 

порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження 

істотних умов договору енергосервісу”, проект рішення за реєстраційним                    

№ 2711 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Шановні представники громади, засобів масової інформації та преси! 

Моя заява стосується зареєстрованого мною проекту рішення щодо 

скасування нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького, через 

яку суттєво зросла плата за землю майже у всіх суб’єктів господарювання, 

фізичних осіб, власників земельних ділянок для ведення садівництва та 

обслуговування житлових будинків, присадибних ділянок.  

Вчора відбулось засідання постійної комісії міської ради з питань 

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

під час якої розглядався цей проект рішення. Комісія не підтримала проект 

рішення. 

Хочу зазначити, що підприємці і суб’єкти господарювання, яких 

стосується нормативна грошова оцінка землі, недостатньо обізнані в цьому 

питанні. 

 

Запросив представників мас-медіа, підприємців та всіх зацікавлених на 

свою прес-конференцію. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати, представники громади, засобів масової інформації! 

Прошу почути наступну інформацію. Проект нормативної грошової 

оцінки землі замовлявся Міською радою міста Кропивницького та був 

підтриманий міською радою. Метою проекту є врегулювання земельних 

відносин, встановлення справедливих, зрозумілих рівнів оподаткування, 

наведення порядку у земельних відносинах.  
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Зараз відбуваються консультативно-дорадчі наради з представниками 

бізнесу, щоб питання нормативної грошової оцінки землі, питання, які 

стосуються податку на землю, як фізичним так і юридичним особам були 

зрозумілими, справедливими та відповідали інтересам міста. 

Є пропозиція не розглядати це питання сьогодні, надати термін у два 

тижні управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, профільному заступнику міського голови Мосіну О.В., щоб 

створена робоча група попрацювала, організація роботодавців, 

Кіровоградське обласне відділення українського союзу промисловців та 

підприємців внесли свої пропозиції для прийняття правильного, юридично 

обґрунтованого рішення щодо вартості землі в місті, врегулювання земельних 

відносин, встановлення зрозумілих податків на землю.  

Сьогодні після затвердження порядку денного п’ятнадцятої сесії міської 

ради є пропозиція заслухати представника науково-впроваджувальної фірми 

‟Нові технології”, яка на замовлення міської ради розробляла нормативну 

грошову оцінку землі в місті Кропивницькому. 

 

Цертій О.М. надав коментар, що фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” не голосувала за проект рішення 

щодо затвердження нормативної грошової оцінки землі у місті 

Кропивницькому у зв’язку з тим, що не мала можливості ознайомитися з 

технічною документацією. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Сьогодні у сесійній залі присутні представники громадської організації 

‟НАРОДНА БУЛАВА”, які виявили бажання бути присутніми при розгляді 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради                           

міста Кропивницького сьомого скликання”, проект рішення за реєстраційним                             

№ 2685 (доопрацьований). Прошу розглянути це питання другим у порядку 

денному. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу визначитися відносно пропозиції депутата Демченка М.І. та 

проголосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 
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Шановні депутати! 

Якщо немає більше пропозицій, пропоную проект порядку денного 

п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

прийняти в цілому з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2417 “Про затвердження порядку                           

денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького                                                

сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Сьогодні є можливість заслухати інформацію першого заступника 

директора науково-впроваджувальної фірми ‟Нові технології”‒ фірми, яка 

займалася виготовленням проектно-кошторисної документації, Домківа Павла 

Васильовича щодо нормативної грошової оцінки землі на території                                      

міста Кропивницького. 

 

Домків П.В., перший заступник директора науково-

впроваджувальної фірма ‟Нові технології”: 

Шановні депутати! 

Нормативна грошова оцінка землі здійснювалася згідно з договором, 

укладеним між Міською радою міста Кропивницького, за процедурою 

тендерних закупівель. У процедурі були задіяні три підприємства. Науково-

впроваджувальна фірма ‟Нові технології” була визнана переможцем та уклала 

договір. Фірмою були узагальнені дані, надані міською радою та 

Держгеокадастром. За результатами проведених робіт була визначена базова 

вартість земель міста Кропивницького, яка порівняно з попередньою 

грошовою оцінкою збільшилася на 30 %, розроблено плани зонування, схеми, 

встановлено відповідні коефіцієнти. Вся ця землевпорядна документація 

пройшла державну експертизу та отримала позитивний висновок. 

З приводу суперечок щодо завищеної ціни на земельні ділянки. На 

зустрічі з підприємцями озвучувалася інформація, що нормативна грошова 

оцінка збільшилась у 4-6 разів. Це маніпулювання інформацією. У порівнянні 

з даними, взятими по окремих населених пунктах, а саме по обласних центрах, 

близькими за параметрами, вартість землі складає близько 400-600 гривень за 

один квадратний метр. При цьому максимальний коефіцієнт Км2 складає 

близько 3 - 4. У місті Кропивницькому коефіцієнт складає 1,79.  



9 
 

Також виникали питання відносно локальних факторів. Локальні 

фактори з часом можуть змінюватися. Комунікації можуть добудовуватися 

або демонтовуватися. Якщо на даний момент комунікації відсутні або 

з’явилися, необхідно взяти довідку про це у відповідних комунальних службах 

та надати її до Держгеокадастру.  

З приводу коефіцієнта Кф3 виникало більше всього питань. Підприємці 

не звертають уваги на те, що на їх земельних ділянках відсутній кадастровий 

номер. Щоб з’явився кадастровий номер, потрібно звернутися до міської ради 

для отримання дозволу на встановлення меж земельної ділянки, розробити 

документацію, отримати витяг та звернутися до Держгеокадастру за витягом з 

нормативної оцінки.  

 

Райкович А.П.: 

Якщо у депутатів є запитання, пропоную сьогодні в робочому порядку 

звернутися до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В. для отримання консультацій та врегулювання всіх 

питань.  

Пропоную провести депутатські слухання та вийти на сесію з 

відповідними пропозиціями.  

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання ‒ “Про депутатські запити депутатів міської ради”.  

Надаю слово секретарю міської ради Табалову Андрію Олександровичу.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав депутатський запит 

групи депутатів Міської ради міста Кропивницького (додається) щодо 

виділення коштів на проведення благоустрою Вознесенського кладовища та 

проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція підтримати озвучений проект рішення в цілому, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2418 “Про депутатський запит групи 

депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається). 
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Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Є декілька повідомлень.  

Нагадую, що відповідно до Закону України ‟Про запобігання корупції” 

до 01 квітня 2019 року необхідно подати електронну декларацію за 2018 рік. 

 

Також звертаю вашу увагу, що відповідно до рішення Міської ради            

міста Кропивницького від 19.12.2018 № 2189 ‟Про звіти депутатів міської ради 

перед виборцями”, депутати мають прозвітувати перед виборцями про 

результати своєї роботи за попередній рік до закінчення першого кварталу 

цього року. 

 

Інформую, що відповідно до пункту 2.6 Положення про постійні комісії 

Міської ради міста Кропивницького рішення комісії про обрання заступника 

голови комісії та секретаря комісії повідомляється міській раді на одному з 

пленарних засідань у вигляді інформації і затвердження не потребує. 

У керівному складі постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку відбулися 

зміни, а саме: повноваження заступника голови постійної комісії склав                        

Цертій Олександр Миколайович та обрано Горбовського Сергія 

Володимировича. 

Дякую за увагу! 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до статті 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, 

чи є у депутатів заяви, запитання, оголошення? 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

На попередніх сесіях з цієї трибуни я озвучував заяви, які стосувалися 

громадянки Левицької З.О., яка проживає по тупику Рибальському на території 

13-го виборчого округу, де мене обрано депутатом.  

Проблема полягала в тому, що громадянину на прізвище Білявський 

була надана земельна ділянка для ведення садівництва. Власник цієї земельної 

ділянки нагорнув до 10 метрів землі, створивши страшенні незручності для 

громадянки, зруйнувавши їй паркан. Потім почала обсипатися земля і в 

результаті вся вода з мікрорайону пішла до жінки у двір. 

Громадянка Левицька З.О., якій 82 роки, виступала з цієї трибуни перед 

депутатами та пояснювала ситуацію. Тоді міський голова дав вказівку відвезти 

її додому, зважаючи на поважний вік, та розібратися. Пройшов час, але ніхто 

не розібрався і не вирішив питання.  
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На депутатське запитання з вищезазначеного питання, яке я проголосив 

з цієї трибуни, була надана вказівка розібратися і доповісти. Відповідь 

відсутня.  

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Мосін О.В., Вергун О.С., т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради Савченко Т.М. виїжджали 

на місце та володіють ситуацією. 

Прошу вважати озвучену мною інформацію як усний депутатський 

запит.  

Пропоную підтримати мій депутатський запит та доручити управлінню 

містобудування та архітектури, управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища спільно з юридичним управлінням 

Міської ради міста Кропивницького опрацювати питання щодо законності 

зміни рельєфу земельної ділянки по тупику Рибальському, 2-д. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування депутатський запит Демченка М.І. Прошу 

визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 2419 “Про усний депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І.” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Чи є ще запитання, заяви, оголошення, виступи? Немає. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими 

органами міської ради. 

 

Шишко О.М., начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради: 

Шановні депутати! 
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Пропонується доповнити пункт 12 Заходів з реалізації Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки 

словами: ‟Департаменту патрульної поліції для управління патрульної поліції 

в Кіровоградській області”. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо поставити на голосування пропозицію прийняти даний 

проект рішення за основу і в цілому з доповненням? Можливо. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2420 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2279 “Про затвердження Програми територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 

2019 - 2021 роки”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач 

Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2421 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2279 “Про 

затвердження Програми територіальної оборони та підтримання 

постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького                                                      

на 2019 - 2021 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2711 (доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ 

начальник управління освіти міської ради. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), проінформував, що 

доопрацьований проект рішення розглянуто та погоджено постійною 

комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. Запропонував підтримати проект рішення 

в цілому. 

 

Костенко Л.Д., начальник управління освіти міської ради: 

Відповідно до рішення виконавчого комітету про закупівлю 

енергосервісу було запропоновано дев’ять об’єктів для проведення 

енергосервісу. Управління освіти підготувало тендерну документацію, 

провело закупівлю через систему публічних закупівель ‟ProZorro”. З дев’яти 

об’єктів визначено сім переможців. На сьогодні пропонується затвердити 

істотні умови договорів, які викладені у додатку до проекту рішення, та 

проведення заходів по роках. Після затвердження істотних умов управління 

освіти укладе договори на енергосервіс по кожному об’єкту окремо. На кожен 

об’єкт зайде інвестор, який запропонував заходи щодо економії міського 

бюджету. За рахунок зекономлених коштів за оплату послуг з 

теплопостачання по кожному об’єкту окремо будуть виплачені кошти за 

виконання заходів з енергосервісу. Ми отримаємо покращення якості надання 

послуг з теплопостачання та економію після виконання договірних 

зобов’язань.  

 

Надала відповідь на запитання депутата Цертія О.М. щодо 

запланованого рівня скорочення витрат енергоресурсів, який у базові роки 

становить 63 %, а у завершальний рік зменшений вдвічі. Пояснила, що 

інвестори пропонують власні графіки щодо виконання заходів.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 2422 “Про затвердження істотних умов 

договору енергосервісу” (додається). 

 

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

надання ПрАТ ‟ЗАВОД СЕГМЕНТ” дозволу на проведення інвентаризації 

земель по вул. Генерала Родимцева, 83”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 2733. Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2423 “Про надання ПрАТ ‟ЗАВОД                                                  

СЕГМЕНТ” дозволу на проведення інвентаризації земель                                                  

по вул. Генерала Родимцева, 83” (додається). 

 

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

надання ТДВ ‟КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)                  

меж земельної ділянки по вул. Промисловій, 4”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2418. Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Питання пов’язане з тим, що зараз підприємці стикаються з проблемою 

застосування коефіцієнту Кф3 при обрахунках вартості земельної ділянки. 

Зараз питання виносяться в першочерговому порядку, щоб в рамках 

чинного законодавства зменшити податкове навантаження.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
 

Прийнято рішення № 2424 “Про надання                                                                     

ТДВ ‟КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Промисловій, 4” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Є пропозиція зараз розглянути питання порядку денного “Про 

інформацію керівника ТОВ ‟Екостайл” з приводу ситуації, яка склалась із 

вивозом сміття в місті, відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2266 ‟Про депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Цертія О.М.”. 

Сьогодні на вимогу депутатів на засіданні сесії міської ради присутній 

Мисака І.О., засновник товариства з обмеженою відповідальністю ‟Екостайл”.  

Пропоную зараз заслухати його інформацію, а потім перейти до 

заслуховування звітів голів постійних комісій міської ради.  

Немає заперечень? Немає. 

 

Мисака І.О., засновник товариства з обмеженою відповідальністю 

‟Екостайл”, надав інформацію (додається) щодо діяльності підприємства, а 

саме стосовно досягнутих результатів роботи, проблемних питань, планів на 

майбутнє.  

 

Райкович А.П.: 
Дякую за вичерпну інформацію. У депутатів є запитання до Вас, 

перестороги відносно системної високоякісної роботи. Ми налаштовані на 

співпрацю і зустрічно створили ідеальні умови для ефективної та економічно 

обґрунтованої та вигідної роботи підприємства. Разом з тим, сподіваємося на 

позитивні зрушення на користь інтересів громади, тому пропонуємо системно 

співпрацювати з профільним заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, з Головним управлінням житлово-комунального 

господарства над покращенням питань утилізації побутових та промислових 

відходів. 
 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”), висловив зауваження стосовно неякісного та 

недобросовісного виконання працівниками ТОВ ‟Екостайл” обов’язків під час 

вивозу сміття, а саме недотримання графіків, неякісне прибирання 

сміттєвих майданчиків та недостатню кількість місць, відведених для збору 

сміття у приватному секторі.  
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Райкович А.П.: 

Ігоре Олексійовичу! 

Прошу взяти до уваги зауваження, які озвучили депутати, і за 

результатами розгляду цього питання спільно з Головним управлінням 

житлово-комунального господарства розробити організаційні та 

адміністративні заходи, які будуть розміщені на офіційному сайті міської 

ради, щоб громада міста чітко знала, що буде зроблено з метою покращення 

обслуговування.  

Є певні позитивні моменти: відсутність аварійних ситуацій, пожеж на 

полігоні; сортування сміття; в найближчий час буде вирішено питання 

системної дегазації полігону, що позитивно вплине на екологічний стан 

прилеглої території. Громада повинна про це знати. Є претензії до порушень 

графіків вивозу сміття, щодо частого незадовільного стану місць збору сміття. 

Це треба визнати як недолік в роботі і терміново виправити ситуацію. Сміттєві 

контейнери від обороту швидко псуються. Їх треба або ремонтувати, або 

оновлювати.  

Крім того, нами була запропонована програма щодо встановлення 

контейнерів підвищеної місткості, заглиблених у землю. Громаді не надано 

пояснення, чому ця програма не впроваджується. Також треба мати декілька 

одиниць негабаритної техніки для вивозу сміття з окремих мікрорайонів. Це 

питання також повинно бути враховано.  

 

Мисака І.О. не погодився із зауваженнями депутата Цертія О.М. 

стосовно ситуації, яка склалася з порушенням умов договорів, укладених між 

підприємством та суб’єктами господарювання, та необхідності у проведенні 

перерахунків щодо відшкодування коштів за ненадані послуги. Проінформував 

про заходи, які вживаються підприємством для покращення ситуації.  

Відповів на запитання депутатів Демченка М.І. щодо можливих 

строків експлуатації полігону для вивозу сміття, Санасаряна Р.Р. про плани 

на встановлення у місті окремих контейнерів, які передбачають сортування 

сміття. 

 

Райкович А.П.: 

Ігоре Олексійовичу! 

Просимо Вашої участі, щоб всі перестороги, зауваження з боку 

депутатів, громади в обов’язковому порядку були враховані в єдиних 

організаційно-адміністративних, технічних заходах з розвитку цієї галузі 

господарювання. 

 

Шановні депутати! 

Депутат Краснокутський О.В. вніс пропозицію розглянути питання 

порядку денного “Про договір поруки”. Проект рішення за реєстраційним                   

№ 2817. Доповідач Житник В.П. ‒ начальник управління розвитку транспорту 

та зв’язку міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2425 “Про договір поруки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.59 

 

Шановні колеги! 

Запрошую всіх до сесійної зали. Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвався 21 депутат. Відсутні 22 депутати.  

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні колеги! 

Поки депутати збираються, хотіла б озвучити заяву, на яку треба 

звернути увагу.  

Справа в тому, що під час кожного сесійного засідання депутати                                            

від однієї з фракцій міської ради працюють тільки до обідньої перерви ‒ до 

того часу, коли у сесійній залі працюють багато відеокамер, фотографів, 

присутні представники громадськості.  

Після обідньої перерви їх налічується у сесійній залі двоє або лише 

голова фракції. Мова йде про наших колег з депутатської фракції політичної 

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”. Така ситуація виникає 

постійно.  

У мене є радикальна пропозиція ‒ призначити друге засідання 

п’ятнадцятої сесії міської ради на четвер. Нехай депутати приходять і 

працюють! 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу повторно зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвалося 24 депутати. Відсутні 19 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядається питання порядку денного “Про звіти голів постійних 

комісій Міської ради міста Кропивницького”.  

Першим запрошую до звіту голову постійної комісії міської ради з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної 

політики Гамальчука Миколу Павловича. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2700.  

Звіт оприлюднений на офіційному сайті міської ради.  

 

Шановні депутати! 

Чи є необхідність у заслуховуванні звіту? Немає. 

Чи є у депутатів запитання, зауваження, пропозиції? Немає. 

Проект рішення вам роздано. 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2426 “Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики” (додається). 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Вношу пропозицію продовжити строк повноважень голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики Гамальчука Миколи 

Павловича. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. прийняти 

рішення про продовження строку повноважень голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики Гамальчука Миколи 

Павловича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2427 “Про продовження строку повноважень 

голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної 

політики” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Запрошую до звіту голову 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 Линченка Максима Дмитровича. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2736.  

 

Шановні депутати! 

Чи є необхідність у заслуховуванні звіту? Немає. 

Чи є у депутатів запитання, зауваження, пропозиції? Немає. 

Проект рішення вам роздано. 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2428 “Про звіт щодо діяльності постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності” (додається). 



20 
 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Вношу пропозицію продовжити строк повноважень голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

Линченка Максима Дмитровича. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. прийняти 

рішення про продовження строку повноважень голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності Линченка 

Максима Дмитровича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2429 “Про продовження строку повноважень 

голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Володимир Васильович Зайченко звернуся з проханням відтермінувати 

заслуховування його звіту у зв’язку із сімейними обставинами. 

Є пропозиція продовжити працювати по порядку денному, а звіт 

заслухати пізніше. 

 

Розглядається питання порядку денного “Про приєднання до 

Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2671. Доповідач Шамардіна К.О. ‒ голова 

міжфракційного об’єднання ‟Рівні можливості”. 
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Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного 

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група 

‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Враховуючи відсутність двох колег з міжфракційного об’єднання ‟Рівні 

можливості”, прошу відтермінувати розгляд даного проекту рішення та 

розглянути його сьогодні наприкінці розгляду загальних питань. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про затвердження Положення 

про відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького у новій 

редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 2437. Доповідач Рибак М.А. ‒ 

начальник відділу з питань праці міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2430 “Про затвердження Положення про 

відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького у новій 

редакції” (додається). 

 

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

передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 2438. Доповідач 

Шишко О.М. ‒ начальник відділу з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2431 “Про передачу майна” (додається). 

 

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

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проект 
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рішення за реєстраційним № 2444. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач 

сектора мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2432 “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу паливно-мастильних матеріалів”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2446. Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2433 “Про передачу паливно-мастильних 

матеріалів” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2696. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2434 “Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 2018 рік” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 

2018 року № 2263 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2699. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Даний проект рішення детально розглядався та був одноголосно 

підтриманий профільною постійною комісією з урахуванням пропозицій, які 

були роздані депутатам перед початком засідання сесії. 

Пропоную підтримати даний проект рішення з урахуванням пропозицій 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2435 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 ‟Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік” (додається). 

 

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

припинення комунального закладу ‟Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним № 2450 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
 

Прийнято рішення № 2436 “Про припинення комунального закладу 

‟Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство” 

(додається). 

 

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

припинення комунального закладу ‟Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 2451 (доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2437 “Про припинення комунального закладу 

‟Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру                              

ІІ рівня” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” (додається). 

 

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

припинення комунального закладу ‟Центральна міська лікарня                                             

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним № 2457 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 



25 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2438 “Про припинення комунального закладу 

‟Центральна міська лікарня м. Кіровограда” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство” (додається). 

 

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

припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2458 (доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ 

начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2439 “Про припинення Кіровоградської 

дитячої міської лікарні шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” (додається). 

 

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

припинення комунального закладу ‟Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни                         

м. Кропивницького” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним № 2459 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2440 “Про припинення комунального закладу 

‟Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство” 

(додається). 

 

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

делегування прав замовника комплексної електрифікації територій в районі 

вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому         

ТОВ ‟Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2453. Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2441 “Про делегування прав замовника 

комплексної електрифікації територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому                                                            

ТОВ ‟Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія” (додається). 

 

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

переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в                                       

м. Кропивницькому у жилі будинки”. Проект рішення за реєстраційним                              

№ 2496. Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

 

Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради, на прохання депутата Капітонова С.І. озвучив назви садових 

товариств, зазначених у проекті рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2442 “Про переведення садових (дачних) 

будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
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”. Проект рішення за реєстраційним № 2684 

(доопрацьований). Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

 

Білокінь С.В., начальник управління капітального будівництва 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Необхідно виправити технічну помилку та внести доповнення до 

додатку 2 до даного проекту рішення, а саме по галузі освіти доповнити 

пунктом: 

‟1040 ‒ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-

інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами: 

Капітальний ремонт КЗ ‟Навчально-виховне об’єднання 

‟Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів з утримання дітей-сиріт та 

класами для дітей зі зниженим зором - центр позашкільного виховання”,                      

вул. Короленка, 46 (- 800 000,00 грн); 

Капітальний ремонт КЗ ‟Навчально-виховне об’єднання 

‟Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей ‟Сокіл”, центр 

позашкільного виховання”, вул. Короленка, 46 (+800 000,00 грн)”. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з доповненням? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2443 “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” 

(додається). 

 

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

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2445. 

Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

 

Савченко Т.М., т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради, зачитала перелік місць дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом відповідно до проекту 

рішення. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

 Через мікрорайон Новоолексіївки проходить об’їзна дорога. Весь 

транспорт, в тому числі великогабаритний, рухається тепер цією дорогою. На 

розі вулиць Ушакова та Барболіна було встановлено світлофорний об’єкт. 

Зразу було знято питання щодо руху пішоходів. Вздовж вулиці Межовий 

Бульвар немає тротуарів, тому що їх облаштування не було заплановане. Люди 

пересуваються вздовж дороги. В минулому році ми добилися, щоб була 

облаштована пішохідна доріжка, але водії на неї не реагують.  

 Ще у 2016 році я подавав пропозицію щодо встановлення світлофора на 

вулиці Межовий Бульвар, але ні у 2016, ні у 2017, ні у 2018 роках на це не 

зверталося уваги. 

Прошу доповнити перелік дислокацій технічних засобів регулювання 

дорожнім рухом об’єктом на розі вулиць Межовий Бульвар та Ушакова. 

 

Савченко Т.М.: 

Дислокація технічних засобів розроблялася спеціалізованою 

організацією. На об’єкт, про який зараз йдеться, відсутня дислокація. Її не 

замовляли. Також Головне управління житлово-комунального господарства 
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не має повноважень на встановлення світлофорних об’єктів. Це питання 

вирішується комісією з питань безпеки дорожнього руху. Тому пропоную 

прийняти даний проект рішення в цілому, опрацювати питання, порушене 

депутатом Демченком М.І., винести його на розгляд комісії з питань безпеки 

дорожнього руху, а потім розглянути на сесії міської ради.  

 

Демченко М.І.: 

Я погоджуюся на такий варіант, але просив би при виїзді на місце 

обов’язково залучити мене. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”): 

Андрію Павловичу! 

Звертаюся до Вас з проханням відреагувати на мою пропозицію. По 

вулиці Короленка після проведення капітального ремонту дорожнього 

покриття нанесена дорожня розмітка пішохідних переходів, але відповідні 

дорожні знаки після заміни електроопор не встановлені. Вздовж цієї ділянки 

дороги дуже пожвавлений рух. Це створює небезпеку для пішоходів в темну 

пору доби.  

 

Райкович А.П.: 

Олександре Сергійовичу Вергун! 

Прошу опрацювати це питання. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу звернути увагу на врегулювання питання щодо облаштування 

дорожнього покриття біля залізничного переїзду по вулиці Короленка 

(можливого облаштування засобами примусового обмеження швидкості).  

 

Райкович А.П.: 

Це питання зараз не на часі. Об’єкт ще не прийнятий в експлуатацію. За 

середніх добових температур вище 5° С підприємство буде завершувати 

роботи та отримає розрахунок. 

Але прошу Тетяну Миколаївну Савченко та Олександра Сергійовича 

Вергуна взяти зауваження депутата на контроль.  

 

Санасарян Р.Р., депутат міської ради (голова фракції Радикальної 

Партії Олега Ляшка): 

Тетяна Миколаївно! 

Прошу звернути увагу на вулицю Генерала Жадова, а саме розглянути 

можливість встановлення світлофорного об’єкту поруч із супермаркетом 

‟АТБ” та амбулаторією загальної практики – сімейної медицини № 4. 

Встановлення світлофора там є необхідністю. 
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Прошу проінформувати мене, коли відбудеться засідання комісії з 

питань безпеки дорожнього руху. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу врахувати озвучену інформацію. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2444 “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                                             

м. Кропивницького” (додається). 

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

затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, 

які попадають під дію Закону України ‟Про забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків”. Проект рішення за реєстраційним № 2447. 

Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2445 “Про затвердження переліку 

гуртожитків державної та приватної форм власності, які попадають під 

дію Закону України ‟Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                            

“Про внесення доповнення 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”. Проект рішення за реєстраційним № 2673. Доповідач 
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Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

 

Савченко Т.М., т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради, пояснила доповнення до Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017-2021 роки, які запропоновані проектом 

рішення № 2673. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2446 “Про внесення доповнення 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). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную повернутися до заслуховування звітів голів постійних 

комісій міської ради. 

Запрошую до звіту голову постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності Зайченка Володимира Васильовича. Проект рішення за 

реєстраційним № 2818.  

 

Зайченко В.В., голова постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності, 

зачитав звіт про діяльність постійної комісії Міської ради                                            

міста Кропивницького з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності. 

Надав коментар на зауваження та запитання депутата Демченка М.І. 

щодо врахування пропозицій депутатів при включенні об’єктів до галузевих 

програм. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Озвучив своє бачення щодо звіту про діяльність постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального 
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господарства, енергозбереження та комунальної власності. Зачитав листа 

на ім’я міського голови, зареєстрованого 12.10.2018, з пропозиціями щодо 

включення об’єктів до галузевих програм житлово-комунального 

господарства. Негативно та некоректно висловився щодо результатів 

роботи постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності у зв’язку з тим, 

що у профільних програмах не враховані пропозиції окремих депутатів міської 

ради. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Заявив, що виступи депутата Демченка М.І. переходять грані всіх норм 

поведінки. Запропонував позбавляти депутата слова. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2447 “Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності” (додається). 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Вношу пропозицію продовжити строк повноважень голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності                                            

Зайченку Володимиру Васильовичу. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. прийняти 

рішення про продовження строку повноважень голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2448 “Про продовження строку повноважень 

голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Розглядається питання порядку денного “Про приєднання до 

Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2671. Доповідач Шамардіна К.О. ‒ голова 

міжфракційного об’єднання ‟Рівні можливості”. 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2449 “Про приєднання до Європейської Хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад” (додається). 

 

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

затвердження Положення про департамент з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького в новій редакції”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2460. Доповідач Морква М.О. ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2450 “Про затвердження Положення про 

департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького в новій редакції” (додається). 

 

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

надання у 2019 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів”. Проект рішення за реєстраційним № 2448. Доповідач 

Морква М.О. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2451 “Про надання у 2019 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів документів” (додається). 

 

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

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2018 році”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2441. Доповідач Морква М.О. ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2452 “Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної політики у 2018 році” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік”. Проект рішення за 



35 
 

реєстраційним № 2698 (доопрацьований). Доповідач Морква М.О. ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2453 “Про доповнення Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік” (додається). 

 

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

встановлення ставок туристичного збору на території міста Кропивницького”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2697. Доповідач Морква М.О. ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2454 “Про встановлення ставок туристичного 

збору на території міста Кропивницького” (додається). 

 

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

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 2681 

(доопрацьований). Доповідач Морква М.О. ‒ директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2455 “Про затвердження Положення                            

про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького                                      

в новій редакції” (додається). 

 

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

за 2018 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2454. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2456 “Про звіт за 2018 рік щодо виконання 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення                                                

на 2018-2020 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
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”. Проект рішення за реєстраційним № 2442. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2457 “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). 

 

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

внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 2685 

(доопрацьований). Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Зачитав доопрацьований проект рішення.  
 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”): 

Андрію Олександровичу! 

Даний проект рішення обговорювався на засіданні постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,                   

під час якого я озвучував зауваження наступного змісту. Якщо ми приводимо 

у відповідність статтю 3 Регламенту в частині упорядкування виступів 

громадян, то вважаю за необхідне змінити формулювання ‟виборці” на 

формулювання ‟громадяни України”. Формулювання виборці застосовується 

під час виборчого процесу. 

 

Табалов А.О.: 

Я був присутнім на засіданні 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. Пропонувалося декілька формулювань. У проекті рішення 

зазначена редакція, яку підтримала постійна комісія. Формулювання ніяким 

чином не обмежує права громадян.  

Але озвучену Вами пропозицію в разі необхідності можна поставити на 

голосування. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Сьогодні на початку засідання сесії виступали громадяни нашого міста. 

Вони піднімали нагальні питання, які цікавлять громаду. Чому ми намагаємося 

обмежити права громадян на виступи? 

Мої виступи та дії не відносяться до категорії образ. Це стосується 

етично-моральних норм. Також не передбачено позбавлення депутата прав за 

порушення Регламенту в частині образ. Депутата можуть позбавити слова з 

того чи іншого питання.  
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Сьогодні виступав керівник громадської організації ‟НАРОДНА 

БУЛАВА”, який правильно говорив, що ми не маємо позбавляти громадян 

права на виступи з питань, які їх турбують. Я неодноразово порушував 

питання стосовно громадянки Левицької З.О. на засіданнях сесій міської ради. 

До кого їй звертатися? Громадяни не можуть сидіти і чекати весь день. Вони 

не знають, коли буде розглядатися питання ‟Різне”. Ми передбачили виступи 

з питань порядку денного. А якщо питання є кричущим, але не стосується 

питань порядку денного?  

Під час розгляду цього проекту рішення профільною постійною 

комісією міської ради я утримався від голосування. 

Вважаю це питання недопрацьованим, не підтримую його, але буду 

вимушений голосувати ‟за” з міркувань, щоб представники громади не 

виступали у питанні ‟Різне”.  

Прошу перенести розгляд цього питання для його детальнішого 

опрацювання. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Вважаю, що прийшов час, щоб ми все ж таки прийняли це рішення. 

Сьогодні на розгляд міської ради внесений консолідований проект рішення, 

який надасть можливість громаді виступати на початку засідання сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Демченка М.І. перенести розгляд 

питання та відправити проект рішення на доопрацювання. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 
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Табалов А.О.: 

Хочу проінформувати депутатів. Згідно з вимогами Регламенту зараз 

громадяни взагалі не мають можливості виступати на початку засідань сесій. 

Якщо не буде прийнято рішення, то громадяни взагалі не матимуть права 

виступати. Для того, щоб надати таку можливість, ми маємо прийняти 

рішення. 
 

Краснокутський О.В.: 

Шановні колеги! 

У зв’язку з тим, що у мене не спрацювала картка для голосування, прошу 

переголосувати це питання. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. 

повернутися до голосування за доопрацьований проект рішення міської                        

ради № 2685 “Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради                         

міста Кропивницького сьомого скликання”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Ставлю на голосування доопрацьований проект рішення міської ради                  

№ 2685 “Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради                         

міста Кропивницького сьомого скликання”.  

Проект рішення підготовлений в результаті системної роботи з 

громадськими організаціями, які запропонували внести на розгляд міської 

ради питання щодо внесення змін до Регламенту Міської ради                                       

міста Кропивницького сьомого скликання. Хто за те, щоб прийняти даний 

проект рішення за основу і в цілому, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2458 “Про внесення змін та доповнень до 

Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Кожне з питань опрацьоване управлінням земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, профільною постійною 

комісією, профільним заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Розглядаємо питання “Про надання Дорохтею О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        

по вул. Казанській”. Проект рішення за реєстраційним № 2745. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2459 “Про надання Дорохтею О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Казанській” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Пєткову Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького, 46”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2746. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2460 “Про надання Пєткову Ю.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького, 46” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2044. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2461 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2747. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2462 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2748. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2463 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                   

“Про передачу Половинці І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Петра Покаржевського, 12/31”. Проект рішення за реєстраційним                               

№ 2749. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2464 “Про передачу Половинці І.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Петра Покаржевського, 12/31” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Прядку І.Р. безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 

Лелеківка (між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”, діл. № 54)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2618. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2465 “Про передачу Прядку І.Р. безоплатно                   

у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка (між                                       

пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”, діл. № 54)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                         

по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з кадастровим                                                          

№ 3510100000:02:002:0201)”. Проект рішення за реєстраційним № 2464. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

 “не голосували” – 0.  

 

Прийнято рішення № 2466 “Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Тарана, (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:002:0201)” (додається). 

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

передачу Бондаренку С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки                                 

по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)”. Проект рішення за реєстраційним                             

№ 2465. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2467 “Про передачу Бондаренку С.Г. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля будинку 

№ 24)” (додається). 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Прошу оголосити перерву на 15 хвилин. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошую перерву на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 15.57 
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Шановні колеги! 

Час перерви сплив. Запрошую всіх до сесійної зали.  

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
 

 Після перерви зареєструвався 21 депутат, відсутні 22 депутати. Кворум, 

необхідний  для продовження роботи сесії, відсутній. 

 

Шановні депутати! 

Перше засідання п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

Про час та дату проведення наступного засідання вам буде повідомлено 

додатково. 

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 


