
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л    №  62 

першого засідання шістнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 27 серпня 2019 року м. Кропивницький 

 

Шістнадцяту 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 шістнадцяту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося                                  

34 депутати. Відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  

Шістнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Шановні колеги! 

Шановні присутні! 

Із сумом повідомляю, що у міжсесійний період, 20 червня,   

Кропивницький попрощався з учасником антитерористичної операції, 

командиром розвідувального взводу у складі 42-го окремого мотопіхотного 

батальйону Павлом Борисовичем Тіхоновим. 

Свій останній бій відважний воїн прийняв в районі Донецького аеропорту 

17 червня 2019 року. 

Павло Тіхонов народився 02 жовтня 1975 року у Кіровограді. Закінчив 

ЗОШ № 20 і здобув вищу освіту в Кіровоградському комерційному інституті. 

Працював  в обласній філармонії, а також таксистом з позивним ‟151”. 
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З таким же псевдо ‟151” Павло Тіхонов у травні 2014 року вийшов 

боронити рідну землю на сході України у складі 42-го ОМБ 57-ої ОМП 

бригади. 

Похований Павло Борисович Тіхонов на Алеї почесних воїнських 

поховань Рівнянського кладовища. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. 

 

Прошу вшанувати пам’ять хвилиною мовчання. 

 

Міський голова Райкович А.П. надав слово представникам громадських 

організацій та громадянам міста, які записалися на виступ:  

Віннік М.В., яка звернулась до депутатів з проханням щодо облаштування 

вуличного освітлення по вул. Олега Ольжича. 

Боршуляку О.В., голові Кіровоградської обласної асамблеї інвалідів, який 

проінформував про досягнення у роботі організації та закликав депутатів до 

продуктивної роботи.  

 

Міський голова проінформував про зміни у складі Міської раді міста 

Кропивницького сьомого скликання, а саме зачитав повідомлення                                      

від 02.07.2019 про припинення діяльності та розпуск депутатської фракції 

Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”; повідомлення про припинення 

шляхом саморозпуску фракції ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”; 

витяг з протоколу від 16.08.2019 № 1 установчого засідання депутатської 

фракції ‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” в Міській раді                                       

міста Кропивницького (додаються). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі шістнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Зубов Дмитро Андрійович ‒ секретар виконавчого комітету Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

місті Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

 Нам необхідно обрати члена робочої президії сесії з числа голів постійних 

комісій міської ради. Які будуть пропозиції? 

Надійшла пропозиція обрати до складу робочої президії голову 

постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 
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зовнішньоекономічної діяльності Линченка Максима Дмитровича. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проект порядку денного шістнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, який складається з 49 загальних                    

та 164 земельних питання. 

Крім того, 19, 22 серпня 2019 року відбулись погоджувальні наради з 

керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, де 

було запропоновано включити до порядку денного 3 додаткові питання:  

1. Проект рішення “Про внесення змін до рішення міської ради                                      

від 15 грудня 2015 року № 9 “Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання” – за 

заявою члена Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

Дануци Олександра Анатолійовича. 

2. Проект рішення “Про виконання рішення суду” – на виконання рішення 

Кіровоградського окружного адміністративного суду від 15.07.2019 у справі                                 

№ 1140/3180/18, постанови про відкриття виконавчого впровадження                            

від 18.07.2019 (стосовно Грабенка О.В.). 

3. Проект рішення “Про перейменування вулиці міста                        

Кропивницького” – за пропозицією секретаря міської ради Табалова А.О. 

Матеріали вам роздано.  

Пропоную проект порядку денного взяти за основу з урахуванням 

оголошених додаткових питань.  

Які ще будуть пропозиції? 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

Відбулася сесія Новенської селищної ради з питання приєднання 

територіальної громади селища до територіальної громади                                              

міста Кропивницького. 

У зв’язку з цим пропоную включити до проекту порядку денного 

шістнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання згоди на добровільне 

приєднання Новенської селищної територіальної громади Кіровоградської 

області до Кропивницької міської територіальної громади Кіровоградської 

області”, проект рішення за реєстраційним № 3297.  
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію секретаря міської ради Табалова А.О. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення 

міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня  

2017 року № 760”, проект рішення за реєстраційним № 3265.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Гамальчука М.П. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Гамальчук М.П.: 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про перейменування шкіл”, проект рішення за 

реєстраційним № 3281.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Гамальчука М.П. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
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Гамальчук М.П.: 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про перейменування шкіл”, проект рішення за 

реєстраційним № 3282.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Гамальчука М.П. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Гамальчук М.П.: 
Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля буд. № 24, корп.1)”, проект рішення за реєстраційним № 2904.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Гамальчука М.П. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Кролевець А.П., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні колеги! 

На минулому тижні під час засідання постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності обговорювалося питання щодо стану підготовки 

міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема це 

стосувалося теплогенеруючих підприємств. Деякі з питань вже почали 

вирішуватися.  

Тому пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про договори з реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ”, проект рішення без реєстраційного номера. 
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Питання погоджено постійною комісією міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Кролевця А.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (позафракційна): 

Шановні колеги! 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання, які обговорювалися на засіданні погоджувальної ради, а 

саме: 

‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Генерала Жадова (напроти магазину ‟АТБ-маркет”) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом”, проект рішення за реєстраційним № 3276;  

‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Космонавта Попова (біля магазину ‟АТБ-маркет”) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом”, проект рішення за реєстраційним № 3288;  

‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчика ринку 

‟Полтавський”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проект рішення за 

реєстраційним № 3289.  

 

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

озвучити причини, з яких запропоноване депутатом Ніжніковою А.О. 

питання не було включено до основного переліку питань порядку денного. 

Заявив, що не погоджується з внесенням з голосу питань до проекту порядку 

денного сесії. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про передачу Загребі А.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського”, проект рішення за реєстраційним                       

№ 3285.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ларіна А.С. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Є пропозиція виключити з проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, проект 

рішення за реєстраційним № 2867 (порядковий № 61). Цей проект рішення вже 

розглянутий міською радою. Управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища помилково запропоновано винести це 

питання на розгляд. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про передачу Лірніку В.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського”, проект рішення за реєстраційним                     

№ 3284. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкожі Т.П. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 

Матяшова Л.С., депутат міської ради (позафракційна): 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проект 

рішення за реєстраційним № 3294.   

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), закликав не підтримувати 

проект рішення № 3294. Пояснив, що зазначеним проектом рішення 

пропонується відвести 15 соток землі по вулиці Волкова під будівництво 

автозаправної станції. Зауважив, що зазначена площа входить до меж 

земельної ділянки (3,5 га), яка виставлена на інвестиційному порталі міста 

Кропивницького для пошуку інвесторів.  
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Матяшової Л.С. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Є три пропозиції щодо порядку денного. 

До мене, як до депутата міської ради, звернулося керівництво                               

ТОВ ‟Ласка” з проханням якомога швидше внести зміни до рішення міської 

ради від 11.06.2019 № 2695 ‟Про передачу ТОВ ‟Ласка” в оренду земельної 

ділянки по пров. Цеховому, 4-а” з метою якнайшвидшого початку будівництва 

в  промисловій зоні для створення робочих місць.  

У зв’язку з вищевикладеним прошу питання проекту порядку денного 

шістнадцятої сесії міської ради ‟Про внесення змін до рішення міської ради 

від 11.06.2019 № 2695”, проект рішення за реєстраційним № 3255, перенести 

та розглянути першим з числа питань щодо регулювання земельних відносин. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М.: 

Пропоную виключити з проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про надання ДП ‟ІНТАРАГРО”                                                        

ТОВ ‟УКРАПЕКСГРУП” дозволу на проведення інвентаризації земель  

по вул. Руслана Слободянюка”, проект рішення за реєстраційним № 2255. 
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Керівництво підприємства звернулося з таким проханням, у зв’язку з 

тим, що земельна ділянка вже оформлена в оренду. Потреби у розгляді цього 

питання вже немає. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. Хто за дану 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М.: 

Шановні колеги! 

Проаналізувавши проект порядку денного шістнадцятої сесії, ми з 

колегами дійшли висновку, що в ньому міститься більш ніж 60 питань 

стосовно гаражів. Хочу зауважити, що в цьому питанні існує безлад, тому що 

існують так звані ‟блукаючі” земельні ділянки, коли депутатам показують одну 

схему прив’язки на місцевості, а після реєстрації такої земельної ділянки  

Головним управлінням Держгеокадастру з’ясовується, що ця ділянка 

розташована зовсім в іншому районі міста. При цьому, треба розуміти, що 

земельні ділянки надаються у власність безкоштовно і дуже часто 

використовуються для того, щоб розмістити там черговий павільйон або 

торговельний об’єкт.  

На моє переконання, це не відбувається без участі голови постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Олександра Шамардіна.  

Для того, щоб голосувати за всі ці питання, необхідно розглянути, а також 

оприлюднити схеми прив’язки земельних ділянок для вивчення журналістами 

і громадськістю. Лише після цього, зафіксувавши місця розміщення земельних 

ділянок, можна голосувати за ці питання.  

Дійсно, є особи з інвалідністю, які написали заяви і яким ми маємо йти 

назустріч. Але це може бути корупційний механізм і схема, яка 

використовується для зловживань. 

Закликаю вас зараз зняти з розгляду ці питання, зобов’язати управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

оприлюднити відповідні схеми на офіційному сайті міської ради і лише після 

цього вносити питання на розгляд міської ради. 

Моя пропозиція ‒ зняти з розгляду всі питання, які стосуються гаражів. 
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Міський голова надав слово заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександру Мосіну для коментаря.  

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Депутат запропонував зняти з розгляду всі питання, які стосуються 

питань землекористування під розміщення гаражів. Кожне питання, винесене 

на розгляд міської ради, було обговорено на засіданнях профільної постійної 

комісії. Тимчасово виконуюча обов’язки головного архітектора спільно з 

начальником управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища та інші фахівці вивчали всі документи. Кожна схема 

опрацьовувалась. Якщо є необхідність їх оприлюднити, то давайте так і 

зробимо.  

 

Цертій О.М. прокоментував, що існують випадки, коли дислокація 

земельних ділянок, зазначених на схемах, не відповідає їх реальним 

координатам. Наполіг на тому, що питання стосовно землекористування під 

розміщення гаражів мають розглядатися після оприлюднення схем прив’язки 

на місцевості, щоб інформація була загальнодоступною, оскільки звернення 

заявників щодо виділення земельних ділянок мають обмежений термін 

зберігання. 

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

Пропоную надати слово начальнику управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Олегу Вовенку для 

роз’яснення процедури підготовки, погодження та винесення на розгляд 

міської ради питань, які стосуються виділення земельних ділянок під 

розміщення гаражів.  

Якщо у депутата Цертія О.М. є інформація про факти зловживання мною, 

як головою постійної комісії, відносно вищезазначених питань, пропоную 

йому звертатися до правоохоронних органів. 

Прийде час, коли за озвучені слова депутату Цертію О.М. доведеться 

відповісти. За відсутності фактів не треба озвучувати свої думки. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

В підтримку пропозиції депутата Цертія О.М. озвучу наступні 

статистичні дані.  

Традиційно до порядку денного сесії включається багато питань щодо 

регулювання земельних відносин, але в даному проекті порядку денного їх                        

налічується близько 150, з них 80 питань стосуються гаражів, в тому числі 

щодо надання згоди на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
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земельних ділянок під розміщення гаражів ‒ 47 питань. Відносно інших                        

33 питань міською радою вже приймалися рішення, а саме надано дозвіл на 

розроблення технічної документації, тому пропонується прийняти рішення 

про передачу безоплатно у власність таких земельних ділянок.  

Таким чином 47 нових земельних ділянок в місті можуть отримати 

господарів. Хочу нагадати, що у минулому скликанні міська рада 

встановлювала мораторій на прийняття подібних рішень. Сьогодні ці питання 

вносяться у безпрецедентній кількості.  

Вношу пропозицію виключити з проекту порядку денного шістнадцятої 

сесії міської ради питання, які стосуються надання згоди на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під розміщення 

гаражів ‒ пункти 77-123. 

 

Шамардін О.С. наполіг на коментарі начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

В ході опрацювання питань щодо гаражного будівництва здійснюється 

комісійний виїзд на місце працівників управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, управління містобудування 

та архітектури міської ради, досліджується питання наявності поряд 

встановлених гаражів, містобудівна ситуація. Лише після цього питання 

виноситься на розгляд профільної постійної комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Це питання має бути врегульованим раз і назавжди. Просто необхідно 

категорично заборонити змінювати цільове призначення земельних ділянок. 

Питання можна обговорити на Дні депутата, внести обґрунтовану пропозицію 

на розгляд міської ради та прийняти рішення щодо мораторію та зняти всі 

підозри. 

Інформація, надана заступником міського голови та начальником 

управління, говорить про досконале вивчення питання: комісія виїжджає на 

місце, оглядає територію, спілкується з заявником.  

 

Шамардін О.С.: 

Хочу зазначити, що без результатів виїзду на місце постійна комісія не 

розглядає питання.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Цертієм О.М., а 

саме зняти з розгляду всі питання, які стосуються гаражів. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Волковим І.В., а 

саме виключити з проекту порядку денного шістнадцятої сесії міської ради 

питання за порядковими номерами 77-123. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Линченко М.Д., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного шістнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а”, проект рішення за реєстраційним                       

№ 2476. 

 

Міський голова надав коментар стосовно запитання депутата                     

Демченка М.І. про підстави щодо внесення з голосу вищезазначеного питання 

до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Линченка М.Д. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Які ще будуть у депутатів пропозиції? Немає.  

Пропоную проект порядку денного шістнадцятої сесії міської ради 

прийняти в цілому з пропозиціями. Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2709 “Про затвердження порядку                           

денного шістнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького                                                

сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

оголошуються заяви, оголошення, запитання. 

 

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

ВО ‟Свобода”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Нещодавно відзначалося свято ‒ День незалежності України. На жаль, під 

час відзначення цього державного свята ми не побачили піднятого червоно-

чорного прапора комунальними підприємствами міста відповідно до рішення 

міської ради від 27.11.2018 № 2010 ‟Про використання червоно-чорного 

прапора на території міста Кропивницького”. 

Хотів би почути, чому керівники підприємств не виконують рішення 

міської ради? 

 

Райкович А.П.: 

Шановні працівники виконавчих органів міської ради! 

Прошу опрацювати порушене депутатом питання та після першої перерви 

надати мені інформацію.  

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), звернувся до керівника управління апарату міської ради з проханням 

забезпечити депутатів матеріалами відносно додаткових питань, включених 

до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради. 

Запропонував додаткові загальні питання включити після загальних 

питань з основного переліку, додаткові питання щодо регулювання земельних 

відносин включити в кінець списку відповідно. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще бажаючі виступити? Немає. 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 



15 
 

В міжсесійний період надійшли депутатські запити. Слово надається 

секретарю міської ради Табалову А.О. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

У міжсесійний період від депутатів міської ради надійшло два 

депутатських запита: від Дриги В.В. та Ніжнікової А.О. Депутати будуть 

оголошувати запити самостійно.  

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (позафракційна), оголосила 

депутатський запит групи депутатів (додається) щодо збереження поділу 

класів на групи в класах з кількістю дітей від 28 учнів і більше для поглибленого 

вивчення іноземних мов учнями освітніх навчальних закладів.  

 

Райкович А.П.: 

Доручаю начальнику управління освіти міської ради Ларисі Костенко 

опрацювати звернення керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо 

поділу на три групи у класах з кількістю учнів 28 і більше у загальноосвітніх 

навчальних закладах, які спеціалізуються на поглибленому вивченні іноземних 

мов, з урахуванням обсягів фінансування управління освіти та надати 

вичерпну інформацію. Прошу максимально врахувати пропозиції керівників 

навчальних закладів. 

 

Ніжнікова А.О. запропонувала: 

1. Підтримати депутатський запит групи депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання щодо збереження поділу класів на 

групи в класах з кількістю дітей від 28 учнів і більше для поглибленого вивчення 

іноземних мов учнями освітніх навчальних закладів. 

2. Забезпечити поділ на три групи у класах з кількістю учнів 28 і більше 

для поглибленого вивчення іноземних мов в освітніх закладах міста:  

комунальний заклад ‟Навчально-виховне об’єднання № 6 ‟Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

‟Натхнення” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”;  

навчально-виховний комплекс ‟Кіровоградський колегіум - 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;  

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

комунальний заклад ‟Навчально-виховне об’єднання № 32 

‟Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

‟Школа мистецтв” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 

початкові класи комунального закладу ‟Навчально-виховне об’єднання 

‟Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня 
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‟Гармонія” - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання 

‟Контакт” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

з 02 вересня 2019 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу та 

начальника управління освіти Міської ради міста Кропивницького 

Л.Костенко. 

 

Райкович А.П. запропонував перенести розгляд порушеного питання в 

адміністративну площину, доручити управлінню освіти міської ради 

опрацювати його з урахуванням пропозицій директорів шкіл та винесли на 

розгляд міської ради в частині складових бюджетного фінансування, на які 

міська рада має вплив; врахувати питання у Програмі розвитку освіти                  

міста Кіровограда (Кропивницького) на 2016 - 2020 роки; контроль за 

вирішенням питання покласти на профільного заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради.  

Надав слово начальнику управління освіти міської ради Ларисі Костенко 

для надання роз’яснень.  

 

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

проінформувала, що до кінця бюджетного року не вистачає фінансового 

ресурсу на загальноосвітні навчальні заклади міста в сумі близько 30 млн грн, 

а саме: на збереження встановлених надбавок за престижність праці, на 

створення груп продовженого дня, поділ класів при вивченні іноземних мов, 

трудового навчання, практичних занять з інформатики; на фінансування 

професійних навчальних закладів ‒ 20 млн грн; на фінансування закладів 

дошкільної освіти ‒ 6 млн грн. Пояснила, що у разі збереження поділу класів 

на групи при вивченні української мови виникає потреба у додатковому 

фінансуванні в сумі 4,5 млн грн; у разі збереження поділу класів на три групи 

при поглибленому вивченні іноземної мови в спеціалізованих загальноосвітніх 

закладах ‒ 2 млн грн. Звернула увагу, що управління освіти міської ради 

зобов’язане проводити утримання штатної чисельності закладів міста в 

межах доведеного кошторису, тобто керівник закладу буде відповідати за 

кошти, яких не вистачає. Варіантом вирішення проблеми є додаткове 

виділення коштів на проведення тарифікації відповідно до вимог чинного 

законодавства або проведення оптимізації у годинах.  

 

Депутати Цертій О.М. (голова фракції політичної партії ‟Всеукраїнське 

об’єднання ‟Батьківщина”), Демченко М.І. (позафракційний) закликали колег 

дослухатися до думки міського голови та вирішувати питання комплексно, 

глобально та максимально ефективно.  
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Ніжнікова А.О. проінформувала, що зазначені у депутатському запиті 

заклади освіти протягом багатьох років спеціалізуються на поглибленому 

вивченні англійської мови.  

 

Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний), пояснив вимоги 

чинного законодавства до рішень, які має приймати рада за результатами 

розгляду депутатських запитів. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

озвучив свої думки відносно розгляду питання, порушеного у депутатському 

запиті групи депутатів. Підтримав зауваження депутата Волкова І.В. 

Запитав, чи вивчалась можливість вирішення питання шляхом оптимізації 

годин за рахунок іншої дисципліни ‒ російської мови.  

 

Костенко Л.Д. пояснила, що кількість годин вивчення іноземної мови не 

зміниться, але предмет буде вивчатися не в трьох, а у двох підгрупах. Звернула 

увагу, що у робочих навчальних планах майже не залишилося такої дисципліни 

як російська мова. 

Відповіла на запитання депутата Бойка С.В., що питання щодо 

збереження поділу класів на групи в класах з кількістю дітей від 28 учнів і 

більше для поглибленого вивчення іноземних мов учнями освітніх навчальних 

закладів обговорювалося на засіданні профільної постійної комісії, але 

джерела фінансування не були визначені.  

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), порекомендував врахувати вимоги чинного законодавства щодо 

розгляду депутатських запитів, змінити формулювання підготовленого 

проекту рішення, а саме підтримати депутатський запит групи депутатів  

міської ради щодо збереження поділу класів на групи в класах з кількістю 

дітей від 28 учнів і більше для поглибленого вивчення іноземних мов, надати 

доручення відповідним виконавчим органам міської ради опрацювати 

питання, скоротивши термін розгляду депутатського запиту.  

 

Ніжнікова А.О. погодилася з рекомендаціями депутатів стосовно  

озвученого нею депутатського запиту групи депутатів та запропонувала 

поставити на голосування пропозицію підтримати депутатський запит, 

доручити фінансовому управлінню та управлінню освіти міської ради  

опрацювати депутатський запит на надати інформацію про його виконання 

депутатам міської ради та управлінню апарату Міської ради міста 

Кропивницького в тижневий термін.  

 

Краснокутський О.В., голова постійної комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, 

проінформував, що всі проблемні питання, пов’язані з недофінансуванням 
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галузі освіти міста, обговорювалися на засіданні постійної комісії міської 

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

економічного розвитку, фінансовому управлінню та управлінню освіти були 

надані доручення опрацювати порушені питання. Зауважив, що ці питання 

мають розглядатися в комплексі.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Зрозуміло, що ситуація в галузі освіти міста є непростою. Необхідно 

провести серпневу конференцію, ознайомити директорів шкіл з освітніми 

програмами, з адміністративними рішеннями, прийнятими управлінням освіти 

і депутатським корпусом, щоб фінансово забезпечити заклади освіти до кінця 

поточного року.  

Виходячи з реалій та можливостей фінансування з міського бюджету, було 

взято на себе найголовніше зобов’язання ‒ збереження педагогічних 

колективів в кожному навчальному закладі.  

Іще раз звертаюся до начальника управління освіти Лариси Костенко. 

Опрацюйте питання, порушене депутатом Анною Ніжніковою, яке доцільно 

було б врегулювати до початку навчального року, щоб педагогічні колективи 

могли спланувати роботу у першому семестрі навчального року.  

Зрозуміло, що питання пов’язано з тим, що держава гарантує 

фінансування тільки обов’язкової складової відносно середньої освіти: 

виплати заробітної плати за основним навантаженням. Фінансування всіх 

додаткових питань, гурткової роботи покладається на міський бюджет. 

Міський бюджет формувався у грудні минулого року з урахуванням більшої 

участі державного фінансування. Крім того, із загального фонду міського 

бюджету фінансуються професійні навчальні заклади.  

Є пропозиція підтримати депутатський запит групи депутатів міської ради 

відповідно до пропозицій депутатів Ігоря Волкова, Сергія Капітонова, Сергія 

Бойка, Анни Ніжнікової. Прошу визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2710 “Про депутатський запит групи депутатів 

Міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), озвучив депутатський 

запит (додається) щодо ліквідації закритих кладовищ, зачитав проект 

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

ВО ‟Свобода”), запропонував долучити до роботи над питанням, порушеним 

у депутатському запиті Дриги В.В., краєзнавців.  

 

Дрига В.В. прокоментував підстави щодо внесення на розгляд міської 

ради депутатського запиту щодо ліквідації закритих кладовищ в центрі 

жилих масивів мікрорайонів Масляниківки, Арнаутово та Никанорівки.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловив думку, що порушене 

питання є неоднозначним, його необхідно вивчати.  

 

Дрига В.В. пояснив вимоги чинного законодавства, які регулюють 

питання ліквідації закритих кладовищ. Зауважив, що управлінню 

містобудування та архітектури міської ради треба надати доручення 

розробити проектну документацію щодо встановлення меж відповідних 

земельних  ділянок. Пояснив подальшу процедуру розгляду питання.  

Відповів на запитання депутата Краснокутського О.В., що за 

результатами громадського опитування мешканці мікрорайонів 

Масляниківки, Арнаутово та Никанорівки підтримують ліквідацію 

зазначених кладовищ.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Дриги В.В. Прошу визначитися.  

  

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2711 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького В.Дриги” (додається). 

 

Матяшова Л.П., депутат міської ради (позафракційна), оголосила 

депутатський запит групи депутатів міської ради  (додається) щодо надання 

грошової винагороди керівникам гуртків позашкільних закладів міста 

Кропивницького та селища Нового, позашкільних центрів, які працюють на 

базі загальноосвітніх закладів. Запропонувала підтримати депутатський 

запит відповідно до вимог чинного законодавства шляхом надання відповідних 

доручень щодо його опрацювання фінансовому управлінню та управлінню 

освіти міської ради.  
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

озвучив свої думки відносно розгляду питання, порушеного у депутатському 

запиті групи депутатів. Запропонував розглянути його на засіданні 

профільної постійної комісії.  

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (позафракційна), прокоментувала, 

що відносно депутатського запиту групи депутатів щодо надання грошової 

винагороди керівникам гуртків позашкільних закладів міста Кропивницького 

та селища Нового, позашкільних центрів, які працюють на базі 

загальноосвітніх закладів, пропонується прийняти рішення відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

Райкович А.П.: 

Пропонується надати доручення управлінню освіти в межах бюджетного 

фінансування розробити додаткові заходи щодо стимулювання праці 

працівників позашкільних навчальних закладів. Ставлю на голосування 

пропозицію підтримати депутатський запит групи депутатів Міської ради 

міста Кропивницького. Прошу визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2712 “Про депутатський запит групи депутатів 

Міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13:20. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвався 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, 

необхідний для продовження роботи сесії, є. 

Продовжуємо розгляд депутатських запитів. 
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), оголосив усний 

депутатський запит, а саме припустив, що вартість послуг, які надаються 

підприємством ВАТ ‟Кіровоградгаз” з виготовлення технічної документації 

на заміну застарілого газового обладнання, є завищеною. Пояснив, що у 

кожному будинку з часом газове обладнання зношується та потребує заміни. 

Зауважив, що кожен споживач при встановленні обладнання вже сплатив 

кошти за виготовлення технічної документації. Щоб провести заміну 

застарілого обладнання, необхідно сплатити ще близько 3000 грн за 

виготовлення нової технічної документації. Запропонував підтримати його 

усний депутатський запит та доручити виконавчим органам міської ради 

звернутися до відповідних структур з метою перевірки правильності 

нарахувань щодо вартості послуг з виготовлення технічної документації на 

заміну застарілого газового обладнання.  

 

Райкович А.П.: 

Доцільно було б запросити представників підприємств                                              

ВАТ ‟Кіровоградгаз” та ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” до діалогу та надання 

відповідей на запитання, які турбують депутатів.  

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І. Прошу 

визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2713 “Про усний депутатський запит депутата 

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

 

Райкович А.П.: 

Олександре Сергійовичу (звертається до заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради)! 

Зверніться до керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” для повного роз’яснення.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), порушив питання 

щодо необхідності облаштування тротуарних доріжок на території 

мікрорайону Новоолексіївки по вулиці Ушакова. Нагадав, що у 2017 році міська 

рада підтримала депутатський запит стосовно зазначеного питання, але 

питання не вирішується.  

Надав інформацію щодо забудови берегової зони річки Сугоклії, а саме 

будівництва на зрізі берега річки дороги. Зауважив, що міський голова 

планував створити на цій території зону відпочинку, але не виконав обіцянки. 
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Табалов А.О., секретар міської ради, проінформував, що на численні 

звернення депутатів міської ради за трибуною встановлений пульт для 

голосування.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив депутатський запит 

щодо рішення міської ради від 12.07.2018 № 1750 ‟Про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області”. Проінформував, що один з пунктів 

цього рішення не має безпосереднього відношення до нормативної грошової 

оцінки. Пояснив, що цим пунктом скасовувалися рекомендовані розміри 

орендної плати за користування земельними ділянками. Припустив, що 

скасування зазначеного пункту створює корупційні ризики. Висловив думку, 

що в цьому питанні не обійшлося без голови постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища. Зауважив, міська рада 

припустилася помилки, скасувавши рекомендовані розміри орендної плати. 

Наполіг на тому, що це питання треба якомога швидше врегулювати. 

Запропонував підтримати депутатський запит, юридичному управлінню 

спільно з управлінням земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища розробити проект рішення про встановлення 

рекомендованих розмірів орендної плати за користування земельними 

ділянками в місті Кропивницькому; управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природнього середовища Міської ради міста Кропивницького 

оприлюднити зазначений проект рішення на офіційному вебсайті міської 

ради, винести на розгляд постійних комісій міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища та на розгляд чергової сесії 

міської ради; контроль за виконанням рішення покласти на профільну 

постійну комісію та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

 

Ларін А.С., депутат міської ради (позафракційний), зауважив, що 

необхідно вивчити питання перед тим, як приймати рішення.  

 

Цертій О.М. звернувся з проханням якнайшвидше розпочати процес 

встановлення рекомендованих розмірів орендної плати за користування 

земельними ділянками. Зауважив, що буде звертатися до міського голови з 

цього питання в разі, якщо депутатський запит не набере необхідної 

кількості голосів для підтримки.  

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), звернув увагу 

депутатів на порядок розгляду депутатських запитів.  
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), виступив на 

підтримку депутатського запиту Цертія О.М.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Цертія О.М. Прошу визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), оголосив усний 

депутатський запит щодо необхідності звільнення мешканцями самовільно 

захоплених земельних ділянок по вулиці Ушакова та облаштування 

тротуарних доріжок. Пояснив, що у 2017 році міська рада підтримала 

депутатський запит стосовно зазначеного питання, на підставі чого 

юридичним управлінням було підготовлено позов до суду, який було відхилено 

судом у зв’язку з порушенням процедури звернення. Запропонував доручити 

юридичному управлінню вивчити матеріали справи, підготувати та подати 

новий позов до суду, не порушуючи процедуру звернення.    

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І. Прошу 

визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосив усний 

депутатський запит щодо забезпечення стаціонарних дитячих майданчиків 

міста піском. Запропонував доручити Головному управлінню житлово-

комунального господарства спільно з управлінням молоді та спорту 

опрацювати питання та винести на розгляд міської ради проект рішення 

щодо виділення додаткових асигнувань на забезпечення офіційно 

облаштованих дитячих майданчиків піском.  
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), нагадав, що 

міською радою було підтримано депутатський запит щодо проведення 

інвентаризації дитячих майданчиків, визначення балансоутримувачів та 

закріплення земельних ділянок під ними. Запропонував питання стосовно 

дитячих майданчиків розглядати в комплексі.  

 

Вергун О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, відповів на запитання депутата Кролевця А.В., що дитячі 

майданчики не перебувають на балансі комунальних підприємств міста.  

 

Краснокутський О.В. прокоментував, що виконавчими органами міської 

ради проведено інвентаризацію та визначено межі дитячих майданчиків, але 

для того, щоб передати їх на баланс, потрібно провести ще значну роботу, 

тому у депутатському запиті питання ставиться більш звужено.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Краснокутського О.В. Прошу 

визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2714 “Про усний депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького О.Краснокутського” (додається). 

 

Міський голова надав слово начальнику юридичного управління міської 

ради Смаглюк М.О., яка надала відповідь на депутатське запитання 

Капітонова С.І. щодо встановлення червоно-чорного прапора на території 

міста Кропивницького під час відзначення загальнодержавних свят та 

зазначила, що відповідно до рішення міської ради від 27.11.2018 № 2010                             

‟Про використання червоно-чорного прапора на території міста 

Кропивницького” керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно 

від форм власності, закладів освіти, громадських об’єднань                                        

міста Кропивницького рекомендовано вивішувати червоно-чорний прапор на 

будівлях у дні, визначені у переліку дат, пов’язаних із визначними подіями 

національно-визвольної боротьби та вшанування пам’яті героїв. Підкреслила, 

що День незалежності України не входить до зазначеного переліку. 
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Міський голова запевнив, що питання щодо виконання рішення міської 

ради від 27.11.2018 № 2010 ‟Про використання червоно-чорного прапора на 

території міста Кропивницького” буде взято на контроль.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), нагадав про своє 

депутатське запитання щодо виділення земельної ділянки на території 

дитячого будинку інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного 

віку з компенсуючими групами “Барвінок”. 

Проінформував про відсутність відповіді стосовно виконання рішення 

міської ради від 19.03.2019 № 2419 ‟Про усний депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І.” щодо 

законності зміни рельєфу земельної ділянки по туп. Рибальському, 2-д. 

Звернувся з проханням надати інформацію щодо виконання зазначеного 

рішення.  

 

Міський голова надав слово начальнику управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Коваленку С.М. для надання 

коментаря.  

 

Коваленко С.М., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення міської ради, проінформував, що на 

звернення депутата Демченка М.І. було організовано міжгалузевий виїзд на 

місце, за результатами якого вирішення питання перенаправлено до 

Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель. 

Зауважив, що ця інформація була донесена депутатові Демченку М.І. 

особисто, а також було направлено письмове повідомлення про вчинення дій 

щодо визначення законності виділення земельної ділянки. Пояснив, що 

вживаються заходи щодо визначення законності користування земельною 

ділянкою.  

 

Демченко М.І. наголосив, що питання вирішується протягом трьох 

місяців, інформація щодо остаточного результату розгляду питання 

відсутня.  

 

Райкович А.П. доручив юридичному управлінню міської ради перевірити 

всі звернення з порушеного питання, з’ясувати причини відсутності 

остаточної інформації та підготувати запит за особистим підписом 

міського голови або організувати телефонний дзвінок з метою отримання 

письмової інформації щодо результату розгляду питання.  
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Надав слово заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіну О.В. для відповіді на депутатське запитання щодо 

земельної ділянки, розташованої поруч з територією дитячого будинку 

інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими 

групами “Барвінок”. 

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, проінформував, що за попередньо опрацьованою інформацією 

дитячий будинок інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку 

з компенсуючими групами “Барвінок” має акт на право постійного 

користування землю. Земельні ділянки, які були виділені учасникам операції 

об’єднаних сил (АТО), а потім реалізовані шляхом вчинення нотаріальних дій, 

знаходяться за межами земельної ділянки, зазначеної у державному акті, але 

до виділення зазначених земельних ділянок є зауваження, у зв’язку з чим до 

відповідних установ направлені звернення, питання вивчається, інформація 

щодо вирішення питання буде надана додатково. Зазначив, що до власників 

земельних ділянок були направлені звернення з пропозицією щодо їх повернення 

у власність міста, але інформація від них відсутня.  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про зміни в складі 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3146. Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О.,  секретар міської ради, зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2715 “Про зміни в складі постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3151 (доопрацьований). Доповідач 

Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав проект рішення. Відповів 

на запитання депутата Волкова І.В. щодо адрес громадських приймалень 

секретаря міської ради Табалова А.О. та депутата Товстогана Б.С.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2716 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 19.01.2016 № 44” (додається). 

 

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

звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2721 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3717 “Про звільнення на 50% від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю                            

1 і 2 груп по зору” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1586 ‟Про затвердження нової редакції Положення 

про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3079. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення міської 

ради, відповіла на запитання депутата Ніжнікової А.О. щодо причин 

зменшення розмірів середньомісячного сукупного доходу сім’ї заявника, якому 

призначається допомога, з розрахунку на одну особу, зазначила що на 

виконання рішень комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького від 11.04.2019, 

25.04.2019 (протоколи № 6, 7) управлінням соціальної підтримки населення 

міської ради підготовлено проект рішення міської ради про внесення змін до 

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. Пояснила, що 

зменшення розмірів середньомісячного сукупного доходу сім’ї заявника до двох 

розмірів загального показника прожиткового мінімуму, встановленого 

чинним законодавством, пов’язано з надходженням великої кількості звернень 

щодо надання грошової допомоги. Звернула увагу депутатів на абзац 2 

Положення, згідно з яким без урахування доходів допомога надається 

мешканцям міста у разі потреби лікування тяжкої хвороби, визначеної у 

додатку 2 до Положення, з урахуванням матеріального та сімейного стану 

хворого. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив думку, що 

можливо не потрібно зменшувати розмір середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї заявника до двох розмірів загального показника прожиткового мінімуму. 

 

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

ВО ‟Свобода”), як член комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького зауважив, що 

деякі мешканці міста зловживали Положенням, підтримав проект рішення 

№ 3079 та зауважив, що більше малозабезпечених мешканців міста зможуть 

отримувати одноразову адресну грошову допомогу. 
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), виступив на 

підтримку проекту рішення. Наголосив, що міська рада в першу чергу має 

допомагати соціально незахищеним верствам населення.  

 

Дрига В.В., голова комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького, закликав 

депутатів підтримати проект рішення міської ради № 3079.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2718 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року                       

№ 1586 ‟Про затвердження нової редакції Положення про комісію з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького” (додається). 

 

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

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 3191. Доповідач                                      

Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки населення міської 

ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 1. 
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Прийнято рішення № 2719 “Про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання” (додається). 

 

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

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг у 

форматі ‟Прозорий офіс” міста Кропивницького та Регламенту Центру 

надання адміністративних послуг у форматі ‟Прозорий офіс”                                     

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 3006. Доповідач 

Шевченко А.О. ‒ начальник управління адміністративних послуг міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2720 “Про затвердження Положення про Центр 

надання адміністративних послуг у форматі ‟Прозорий офіс”                                   

міста Кропивницького та Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг у форматі ‟Прозорий офіс” міста Кропивницького” (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 № 2275 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3080. Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з 

питань  надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

 

Коваленко С.М., начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради: 

Постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку запропоновано внести зміни 

та доповнення до даного проекту рішення. 

 

Розділи ІV, V Заходів по забезпеченню Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки викласти 

в новій редакції: 

‟ІV. Субвенція з бюджету міста Кропивницького обласному бюджету 
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Кіровоградської області на проведення ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” заходів з 

водопониження ґрунтових вод та придбання матеріалів для аварійно-

відновлювальних робіт на водоканалізаційній системі міста Кропивницький: 

Заходи з водопониження ґрунтових вод та придбання матеріалів                                             

для аварійно-відновлювальних робіт на водоканалізаційній системі                           

міста Кропивницький 2019-2021 роки ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”:  

2019 рік, ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”, за рахунок усіх джерел 

фінансування ‒ 1100,00 тис. грн, загальний фонд ‒ 1100,00 тис. грн, 

результат впровадження ‒ усунення підтоплення Лелеківського житлового 

масиву та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у 

водоканалізаційній мережі міста; 

Всього по розділу ІV:  

2019 рік: за рахунок усіх джерел фінансування ‒  1100,00 тис. грн, 

загальний фонд ‒ 1100,00 тис. грн; 

 

V. Заходи, що будуть здійснюватись 1 державним пожежно-

рятувальним загоном УДСНС України у Кіровоградській області з організації 

протипожежного захисту житла, життя населення та виробничих об’єктів 

на договірній основі, за рахунок субвенції з міського бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів: 

Придбання спеціального одягу та спорядження, паливо-мастильних 

матеріалів: 

2019 рік, 1 державний пожежно-рятувальний загін УДСНС України у 

Кіровоградській області, за рахунок усіх джерел фінансування ‒                            

405,00 тис. грн, загальний фонд ‒ 405,00 тис. грн, результат впровадження ‒ 

підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації (події) на території 

міста, 

Всього по розділу V: 405,00 тис. грн”; 

 

Всього по Програмі: 1775,00 тис. грн: 

2019 рік: за рахунок усіх джерел фінансування ‒ 1775,00 тис. грн, 

загальний фонд ‒1775,00 тис. грн; 

2020 рік: за рахунок усіх джерел фінансування ‒ 290,00 тис. грн, 

загальний фонд ‒ 290,00 тис. грн; 

2021 рік: за рахунок усіх джерел фінансування ‒ 300,00 тис. грн, 

загальний фонд ‒ 300,00 тис. грн”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування за 

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

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

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2721 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 ‟Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2019-2021 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 № 2285 ‟Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3093. Доповідач Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2722 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 ‟Про                   

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування                                                

на 2019-2021 роки” (додається). 

 

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

розповсюдження та використання полімерних виробів та тари”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3086 (доопрацьований). Доповідач                                     

Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2723 “Про розповсюдження та використання 

полімерних виробів та тари” (додається). 

 

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

звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України”.                        

Проект рішення за реєстраційним № 3087 (доопрацьований). Доповідач 

Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської ради. 

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради, пояснила, 

що ініціатива щодо звернення до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України полягала в тому, щоб збільшити штрафні санкції за 

порушення Правил благоустрою міста Кропивницького з 1 700 грн                                     

до 34 000 грн з метою їх ефективнішого виконання суб’єктами 

господарювання, фізичними, юридичними особами, а також ініціювати 

внесення змін до чинного законодавства, які б створили додаткові підстави 

щодо анулювання ліцензії на право продажу алкогольних напоїв у разі 

здійснення суб’єктом господарювання продажу алкоголю в заборонений 

радою час (нічний проміжок доби). 

 

Бєжан М.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів, проінформував, що доопрацьований проект рішення № 3087 

розглянутий та погоджений постійною комісією.  

 

Смаглюк М.О. відповіла на зауваження депутата Демченка М.І., що на 

фізичних осіб штраф в розмірі 34 000 грн накладатися не буде.   

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2724 “Про звернення до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України” (додається). 

 

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

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3145. Доповідач Копецький Ю.Б. ‒                                    

т.в.о. завідувача сектора мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2725 “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” (додається). 

 

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

передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 3216. Доповідач 

Копецький Ю.Б. ‒ т.в.о. завідувача сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 2726 “Про передачу майна” (додається). 

 

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

затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчих органів”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3150. Доповідач Горбенко О.А. ‒ 

начальник відділу з питань внутрішньої політики міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2727 “Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності Міської ради                                     

міста Кропивницького та її виконавчих органів” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації 

комунального майна”. Проект рішення за реєстраційним № 3193 

(доопрацьований). Доповідач Фурман Д.В. ‒ начальник відділу орендних 

відносин та формування комунального майна управління комунальної 

власності міської ради. 

 

Фурман Д.В., начальник відділу орендних відносин та формування 

комунального майна управління комунальної власності міської ради: 

Шановні депутати! 

В ході розгляду даного питання постійною комісією міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності було запропоновано внести зміни до доопрацьованого проекту 

рішення, а саме виключити підпункт 1) з пункту 2.  

 

Додаються заяви депутатів міської ради Шамардіна О.С. (голова 

фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”), 

Шамардіної К.О. (голова міжфракційного об’єднання ‟Рівні можливості”, 

фракція ‟Рідне місто”, депутатська група ‟Рідний край”) про наявний 

конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у голосуванні. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний доопрацьований проект рішення поставити 

на голосування за основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2728 “Про внесення змін та доповнень до 

рішень міської ради щодо приватизації комунального майна” 

(додається). 

 

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

безоплатне прийняття до комунальної власності світлофорного об’єкта”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3250. Доповідач Фурман Д.В. ‒ начальник 

відділу орендних відносин та формування комунального майна управління 

комунальної власності міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2729 “Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності світлофорного об’єкта” (додається). 

 

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

зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 3218. Доповідач 

Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2730 “Про зняття з контролю окремих рішень 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 

2018 року № 2207 ‟Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових 

категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3190. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління 

освіти міської ради. 

 

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

Шановні депутати! 

Пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами. Пропонується 

визначити категорії учнів та вихованців закладів освіти міста 

Кропивницького, які звільняються від плати за харчування з 01 вересня по                   

31 грудня 2019 року, а учнів 1-4 класів звільнити з 01 вересня по 12 жовтня                         

2019 року.  

 

Райкович А.П.: 

Ведеться діалог з Кабінетом Міністрів України щодо виконання 

державою своїх фінансових зобов’язань. У разі відсутності державного 

фінансування будуть вишукуватися можливості за результатами виконання 

міського бюджету за дев’ять місяців.  

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2731 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207                                    

‟Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в 

закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним                                             

№ 3222. 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! 

Враховуючи зауваження фінансового управління міської ради, озвучені 

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

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, стосовно 

запропонованих змін до Заходів з реалізації Міської програми профілактики 

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

субвенції із загального фонду міського бюджету, пропонується внести зміни 

до даного проекту рішення, а саме виключити положення щодо фінансування 

із загального фонду міського бюджету.  

Також пропонується внести доповнення до даного проекту рішення, а 

саме передбачити фінансування в сумі 20,0 тис грн за рахунок загального 

фонду міського бюджету на заходи, пов’язані з енергоживленням системи 

відеоспостереження (3,3 тис. грн) та монтажем й установкою охоронної та 

пожежної сигналізації у міськвиконкомі (16,7 тис. грн). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування за 

основу і в цілому зі змінами та доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2732 “Про внесення змін до рішення міської 

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

програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”                          

на 2017-2020 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Плану перспективного розвитку міста Кропивницького                              

на 2019-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3130 

(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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2733 “Про затвердження Плану 

перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки” 

(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 реєстраційним                             

№ 3132. 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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2734 “Про доповнення Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017                               

№ 1204 ‟Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного 

проекту ‟Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі 

вуличного освітлення в м. Кропивницькому”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3129. 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. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2735 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 № 1204 ‟Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту ‟Підвищення 

енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 

освітлення в м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

перейменування та затвердження Статуту комунального закладу ‟Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького” в 

новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 3088. Доповідач 

Колодяжний С.О. ‒ начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 3. 
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Прийнято рішення № 2736 “Про перейменування та затвердження 

Статуту комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1 Міської ради міста Кропивницького” в новій редакції” 

(додається). 

 

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

затвердження Статуту комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 Міської ради міста Кропивницького” в новій редакції”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3089. Доповідач Колодяжний С.О. ‒ 

начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2737 “Про затвердження Статуту 

комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

№ 2 Міської ради міста Кропивницького” в новій редакції” (додається). 

 

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

перейменування та затвердження Статуту комунального закладу ‟Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Міської ради міста Кропивницького” в 

новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 3090. Доповідач 

Колодяжний С.О. ‒ начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

 



42 
 

Прийнято рішення № 2738 “Про перейменування та затвердження 

Статуту комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 Міської ради міста Кропивницького” в новій редакції” 

(додається). 

 

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

перейменування та затвердження Статуту комунального закладу ‟Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 4 Міської ради міста Кропивницького” в 

новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 3091. Доповідач 

Колодяжний С.О. ‒ начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2739 “Про перейменування та затвердження 

Статуту комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 4 Міської ради міста Кропивницького” в новій редакції” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

комунального закладу ‟Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги”. Проект рішення за реєстраційним № 3096 (доопрацьований). 

Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської 

ради. 

 

Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської ради: 

Шановні депутати! 

У проектах рішень за реєстраційними № 3096, 3097, 3098, 3099, 3100 до 

текстів статутів підприємств необхідно внести технічні правки та привести у 

відповідність до норм чинного законодавства з питань організації 

функціонування комунальних підприємств.  

Питання розглянуті профільною постійною комісією. 
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), акцентував увагу щодо підняття комунальними 

підприємствами міста червоно-чорного прапора під час відзначення 

пам’ятних дат та загальнодержавних свят. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний доопрацьований проект рішення поставити 

на голосування за основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2740 “Про створення комунального 

некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу ‟Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” 

(додається). 

 

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

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

комунального закладу ‟Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня”. Проект рішення за реєстраційним № 3097 

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

здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція даний доопрацьований проект рішення поставити 

на голосування за основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2741 “Про створення комунального 

некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу ‟Міський пологовий будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

комунального закладу ‟Центральна міська лікарня м. Кіровограда”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3098 (доопрацьований). Доповідач                                 

Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція даний доопрацьований проект рішення поставити 

на голосування за основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2742 “Про створення комунального 

некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу ‟Центральна міська лікарня м. Кіровограда” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

комунального закладу ‟Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни                                                    

м. Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 3099 

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

здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція даний доопрацьований проект рішення поставити 

на голосування за основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2743 “Про створення комунального 

некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального 

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

(додається). 

 

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

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 
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Кіровоградської дитячої міської лікарні”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 3100 (доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція даний доопрацьований проект рішення поставити 

на голосування за основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2744 “Про створення комунального 

некомерційного підприємства шляхом перетворення Кіровоградської 

дитячої міської лікарні” (додається). 

 

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

затвердження передавального акта (комунальний заклад ‟Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3101 (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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2745 “Про затвердження передавального акта 

(комунальний заклад ‟Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги”)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження передавального акта (комунальний заклад ‟Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3102 (доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ 
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начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2746 “Про затвердження передавального акта 

(комунальний заклад ‟Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня”)” (додається). 

 

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

затвердження передавального акта (комунальний заклад ‟Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда”)”. Проект рішення за реєстраційним № 3103 

(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. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2747 “Про затвердження передавального акта 

(комунальний заклад ‟Центральна міська лікарня м. Кіровограда”)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження передавального акта (комунальний заклад ‟Міська лікарня № 2 

ім. Святої Анни м. Кропивницького”)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 3104 (доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 
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охорони здоров’я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2748 “Про затвердження передавального акта 

(комунальний заклад ‟Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни                                                

м. Кропивницького”)” (додається). 

 

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

затвердження передавального акта (Кіровоградська дитяча міська лікарня)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3105 (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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2749 “Про затвердження передавального акта 

(Кіровоградська дитяча міська лікарня)” (додається). 

 

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

внесення змін до окремої частини Генерального плану міста (щодо зміни 

функціонального призначення земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20-а) 

та Плану зонування цієї території”. Проект рішення за реєстраційним № 3078. 

Доповідач Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради. 
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Мартинова І.В., т.в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради, проінформувала, що проект рішення № 3078 

підготовлений на підставі звернення Згривця Ф.І. про зміну функціонального 

призначення земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20-а, де заявник  

просить зазначену приватну земельну ділянку, визначену як територія 

промислових підприємств, віднести до території садибної житлової 

забудови. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2750 “Про внесення змін до окремої частини 

Генерального плану міста (щодо зміни функціонального призначення 

земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20-а) та Плану зонування цієї 

території” (додається). 

 

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

розроблення детального плану території в районі вулиць Героїв України, 

Генерала Жадова та Юрія Коваленка”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 3131. Доповідач Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

 

Мартинова І.В., т.в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради, проінформувала, що даний проект рішення 

підготовлений на підставі звернення управління капітального будівництва 

міської ради щодо надання позиції № 36 під будівництво багатоповерхового 

житлового будинку, тому необхідно розробити детальний план території 

для вивчення інфраструктури.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2751 “Про розроблення детального плану 

території в районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова та                           

Юрія Коваленка” (додається). 

 

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

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету                         

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 3249. Доповідач 

Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2752 “Про Бюджетний регламент проходження 

бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького” (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 № 3119 (доопрацьований). 

Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 

Шановні депутати! 

Доопрацьований проект рішення міської ради за реєстраційним № 3119 

стосується внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

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

на 2019 рік”, а саме зміни обсягів субвенції з державного та обласного 

бюджетів.  
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Начальник фінансового управління ознайомила депутатів з положеннями 

проекту рішення. 

 

В процесі обговорення проекту рішення постійними комісіями міської 

ради було внесено ряд пропозицій наступного змісту: 

1. Збільшити доходи загального фонду (додаток 1) ‒   +54 687 000 грн: 

код 11010500 ‟ПДФО (річне декларування)” –                 +1 200 000 грн; 

код 18010300 ‟Податок на нежитлову нерухомість (фізичні особи)” ‒ 

+400 000 грн; 

код 18010400 ‟Податок на нежитлову нерухомість (юридичні особи)” ‒        

+400 000 грн; 

код 18010500 ‟Земельний податок з юридичних осіб” –    +6 787 000 грн; 

код 18010600 ‟Орендна плата з юридичних осіб” –           +9 000 000 грн; 

код 18030100 ‟Туристичний збір сплачений юридичними особами” –          

+82 000 грн; 

код 18030200 ‟Туристичний збір сплачений фізичними особами” –          

+20 000 грн; 

код 18050300 ‟Єдиний податок з юридичних осіб” –        +11 598 000 грн; 

код 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» –          +25 000 000 грн; 

код 22010200 «Плата за сертифікати (ДАБК)» –                     +200 000 грн; 
 

2. Зміни видатків бюджету міста (додатки 3, 4, 5) –     +54 687 000 грн:  

грн 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

Управління освіти +10 000 000  +10 000 000 

1020 ‟Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами” 

+5 000 000 

 

+5 000 000 

1110 ‟Підготовка кадрів професійно-

технічними закладами та іншими закладами 

освіти” 

+5 000 000 

 

+5 000 000 

Управління охорони здоров’я   +10 000 000  +10 000 000 

2010 ‟Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню” 
+6 348 880 

 
+6 348 880 

2020 ‟Спеціалізована стаціонарна медична 

допомога населенню” 
+425 514 

 
+425 514 

2030 ‟Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним, породіллям та новонародженим” 
+1 342 400 

 
+1 342 400 

2080 ‟Амбулаторно-поліклінічна допомога” +1 274 114  +1 274 114 

2100 ‟Стоматологічна допомога населенню” +499 092  +499 092 
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2111 ‟Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги” 

+90 000 

 

+90 000 

2113 ‟Первинна медична допомога 

населенню, що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами(відділеннями)” 

+20 000 

 

+20 000 

Головне управління ЖКГ +16 400 490 +8 599 510 +25 000 000 

6011 ‟Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду”  
+440 000 +5 792 000 +6 232 000 

6020 ‟Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги” 

+15 108 000  +15 108 000 

6030 ‟Організація благоустрою населених 

пунктів” 
 +1 507 510 +1 507 510 

7461 ‟Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету” 

 +1 300 000 +1 300 000 

7640 ‟Заходи з енергозбереження” +852 490  +852 490 

Управління капітального будівництва  +15 887 000 +15 887 000 

1000 ‟Освіта”   -893 000 -893 000 

2000 ‟Охорона здоров'я”  -260 000 -260 000 

6000 ‟Житлово-комунальне будівництво”  -200 000 -200 000 

7300 ‟Будівництво та регіональний 

розвиток” 
 +16 165 000 

+16 165 000 

Будівництво житлового будинку                                    

по вул. Генерала  Жадова 

 
+1 000 000 +1 000 000 

Реконструкція проїжджої частини                           

вул. Ельворті  

 
+12 000 000 +12 000 000 

Реставрація будівлі музичної школи № 1  +3 000 000 +3 000 000 

Реставрація будівлі музею ім. Осмьоркіна  -400 000 -400 000 

Будівництво колегіуму по вул.Гагаріна  -300 000 -300 000 

Реконструкція вул.Полтавської  +200 000 +200 000 

Будівництво скверу ‟Жадівський”  +105 000 +105 000 

Будівництво мосту через р.Інгул                              

(проектні роботи) 

 
-100 000 -100 000 

Будівництво водопроводу по вул.Львівській   +660 000 +660 000 

7400 ‟Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє господарство” 

 
+1 450 000 +1 450 000 

7600 ‟Інші програми та заходи, пов'язані з 

економічною діяльністю” 

 
-375 000 -375 000 

Управління молоді і спорту  +750 000 +750 000 
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5045 ‟Будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами 

спорту” 

(співфінансування  з бюджету міста ) 

 +750 000 +750 000 

Управління розвитку транспорту та 

зв’язку  +2 600 000  +2 600 000 

3033 ‟Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом”  +2 600 000  +2 600 000 

Управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

+1 300 000 

 
 

+ 1 300 000 

 

9770 ‟Інші субвенції з місцевого бюджету” 

(субвенція з. обласного бюджету на 

водопониження ) 

 

9800 ‟Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного 

розвитку в регіоні”  

(для пожежного загону № 1 на ПММ) 

+1 100 000 

 

 

 

+200 000  

+1 100 000 

 

 

 

+200 000 

                     Фінансове управління                                         +1 200 000  +1 200 000 

9770 ‟Інші субвенції з місцевого бюджету” 

(Фортечному р-ну для управління праці та 

соціального захисту населення на оплату 

праці) 

+1 200 000  +1 200 000 

8700 ‟Резервний фонд” -70 000  -70 000 

Виконавчий комітет -7 980 000 -4 000 000 -11 980 000 

3242 ‟Інші заходи у сфері соціального 

захисту”  

(допомоги +1,0 млн грн   -9,0 млн грн) 

-8 000 000 

 

-8 000 000 

9800 ‟Субвенція держбюджету” 

(військовій частині А 0680 на будівництво 

спортивної споруди) 

 

-4 050 000 -4 050 000 

8230 ‟Інші заходи громадського порядку та 

безпеки” 

+20 000 
+50 000 +70 000 

Всього видатків +33 450 490 +21 236 510 +54 687 000 

 

3. Внести відповідні зміни до додатків та текстової частини проекту рішення. 

Додаткові пропозиції роздано депутатам.  

 

Міський голова, Бочкова Л.Т. на прохання депутатів Ніжнікової А.О. та 

Волкова І.В. пояснив окремі положення проекту рішення. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний доопрацьований проект рішення поставити на 

голосування за основу і в цілому з урахуванням пропозицій простійних 

комісій, озвучених начальником фінансового управління Бочковою Л.Т.? 

Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2753 “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 

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 № 3161 

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

капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція поставити на голосування даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2754 “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). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 3081. 

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

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2755 “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста Кропивницького” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 09 липня 2009 року № 2385 ‟Про 

згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади                                   

м. Кіровограда 56-квартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями магазину та кафе по вул. Червонозорівській, 23-г”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3171. Доповідач Савченко Т.М. ‒                                        

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2756 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 09 липня 2009 року № 2385 ‟Про згоду на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда                                                    

56-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями 

магазину та кафе по вул. Червонозорівській, 23-г” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 

‟Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки” (з урахуванням змін та доповнень)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3044 (доопрацьований). Доповідач 

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

комунального господарства міської ради. 

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” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2757 “Про внесення доповнень до рішення 

міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 ‟Про затвердження Програми 

оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому                                      

на 2017-2019 роки” (з урахуванням змін та доповнень)” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                                  

№ 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3040 (доопрацьований). 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, відповіла на запитання депутатів 

Волкова І.В., Демченка М.І. стосовно адрес об’єктів (капітальний ремонт 

тротуарів з виготовленням проектно-кошторисної документації), з яких 

проектом рішення пропонується зняти кошти та перерозподілити 

комунальним підприємствам на утримання міста. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний), проінформував про 

те, що понад рік тому виготовлена проектно-кошторисна документація на 

ремонт тротуару по вулиці Волова від мікрорайону Новоолексіївки до 

обласної лікарні, але роботи не фінансуються. Запитав, чи не ця адреса 

мається на увазі. 
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Міський голова підтвердив, що йдеться саме про вищезазначений об’єкт, 

який планується виконати у наступному році. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2758 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в                             

місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 

2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3042 (доопрацьований). 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, на запитання депутата                                              

Капітонова С.І. стосовно термінів виконання рішення міської ради, 

прийнятого за результатами розгляду депутатського запиту з питання 

визначення меж парків Молодіжного та Бєляєвського, відповіла, що 

доопрацьованим проектом рішення № 3042 передбачено виділення коштів на 

виконання зазначених робіт.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), наголосив на існуванні 

застарілих аварійних дерев по вулицях Леваневського та Добровольського, 

звернувся з проханням врахувати цю інформацію в ході виконання Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому                             

на 2018-2021 роки.  
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), виступив з 

критикою стосовно відтермінування виконання робіт щодо облаштування 

тротуарів.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2759 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про 

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 

763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на                        

2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3041 (доопрацьований). 

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

комунального господарства міської ради. 

 

Вергун О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, на прохання депутата Капітонова С.І. надав коментар 

стосовно вирішення питання щодо капітального ремонту зовнішнього 

освітлення по вулицях Олега Ольжича та Олександра Олеся. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2760 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” (додається). 

 

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

врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального сезону”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3209 (доопрацьований). 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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2761 “Про врегулювання питань, пов’язаних з 

підготовкою до опалювального сезону” (додається). 

 

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

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3217. Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник 

відділу кадрової роботи міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2762 “Про присвоєння звання ‟Почесний 

громадянин міста Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Є прохання до оголошення перерви розглянути ще декілька питань з 

додаткового переліку.  

Пропонується до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та 

персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач 

Райкович А.П. ‒ міський голова. 

 

Міський голова коротко ознайомив депутатів з підставами щодо 

підготовки проекту рішення. 
 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2763 “Про внесення змін до рішення міської 

ради  від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

виконання рішення суду”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач Райкович А.П. ‒ міський голова. 

 

Міський голова зачитав проект рішення та надав слово керуючому 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

Бондаренко А.В., керуючий справами виконавчого комітету міської ради, 

прокоментувала підстави щодо підготовки проекту рішення “Про виконання 

рішення суду”, враховуючи рішення Кіровоградського окружного 

адміністративного суду від 15.07.2019 у справі № 1140/3180/18, постанову 

про відкриття виконавчого впровадження від 18.07.2019. 
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Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний), висловився на 

підтримку проекту рішення “Про виконання рішення суду”. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Пропоную питання порядку денного “Про надання згоди на добровільне 

приєднання Новенської селищної територіальної громади Кіровоградської 

області до Кропивницької міської територіальної громади Кіровоградської 

області” (проект рішення за реєстраційним № 3297) розглянути на наступному 

засіданні сесії за участю Новенського селищного голови.  

Це питання ми будемо розглядати з урахуванням меморандуму.  

 

Шановні депутати! 

Слово надається депутату Терзову Д.С. 

 

Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради та 

розглянути питання ‟Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького земельної ділянки” 

стосовно прийняття до комунальної власності територіальної громади                               

м. Кропивницького земельної ділянки площею 0,1200 га та зарахування її до 

земель комунальної власності у зв’язку з добровільною відмовою 

Домбровського Романа Юрійовича. 

Я купую цю земельну ділянку та дарую її місту для того, щоб збудувати 

там спортивний стадіон.  

Прошу підтримати! 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція підтримати питання “Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності територіальної громади                                                  



61 
 

м. Кропивницького земельної ділянки”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. 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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2764 “Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельної ділянки” (додається). 

 

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

перейменування вулиці міста Кропивницького”. Проект рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління 

культури і туризму міської ради. 

 

Міський голова пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення та 

суть питання. 

 

Якщо немає запитань, є 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2765 “Про перейменування вулиці                                                

міста Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Від депутата Цертія О.М. надійшло прохання розглянути питання 

порядку денного “Про внесення змін до рішення міської ради від 11.06.2019 

№ 2695”. Проект рішення за реєстраційним № 3255. Доповідач Вовенко О.А. 
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‒ 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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2766 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 11.06.2019 № 2695” (додається). 

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, звернувся з проханням розглянути питання порядку денного 

“Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний 

газ”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ”. Проект рішення без 

реєстраційного номера. 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. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2767 “Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про перейменування шкіл”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3281 (доопрацьований). Доповідач 

Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 
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Костенко Л.Д., начальник управління освіти міської ради, коротко 

пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2768 “Про перейменування шкіл” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про перейменування шкіл”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3282 (доопрацьований). Доповідач 

Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 

 

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

пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2769 “Про перейменування шкіл” (додається). 

 

Дрига В.В., голова комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького, звернувся з 

проханням розглянути питання порядку денного “Про внесення змін до 
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Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста  

на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня  

2017 року № 760”. Проект рішення за реєстраційним № 3265 

(доопрацьований). 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про внесення змін до Заходів 

щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених рішенням 

міської ради від 17 січня 2017 року № 760”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 3265 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2770 “Про внесення змін до Заходів щодо 

реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених 

рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва у роботі шістнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання.  

 

Про час та дату проведення наступного засідання шістнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено 

додатково. 

Дякую за роботу! 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 


