
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  67 

другого засідання дев’ятнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

від 18 грудня 2019 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова А.Райкович. 

 

А.Райкович: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

На друге засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради прибуло та 

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

проведення засідання сесії, є.  

 

Шановні колеги! 

Шановні присутні! 

Із сумом повідомляю, що вчора, 17 грудня о 18.30 в зоні проведення АТО 

від кулі снайпера загинув старший солдат, мешканець міста Кропивницького 

Лісіцин Василь Анатолійович, 1991 року народження, отримавши смертельне 

поранення в голову. Подальші обставини його загибелі з’ясовуються.  

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. 

Прошу вшанувати пам’ять хвилиною мовчання. 
 

Шановні депутати! 

Шановні присутні! 

Життя продовжується. З приємністю повідомляю, що сьогодні в залі 

присутні кропивницькі спортсмени та їх тренери, які продемонстрували високі 

спортивні результати в 2019 році та стали стипендіатами міської ради. 
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Міський голова запросив до слова начальника управління молоді та 

спорту Сергія Колодяжного для надання більш детальної інформації щодо 

призначення міської стипендії кращим спортсменам та їх тренерам. 

 

Міський голова та секретар міської ради вручили Сертифікати на 

отримання стипендії. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова надав слово громадянам міста, які 

записалися на виступ: 

Д.Усанову, представнику обслуговуючого кооперативу ‟Кіровоградський 

дім”, який презентував проєкт побудови багатоповерхового будинку та 

закликав депутатів позитивно вирішити питання ‟Про передачу                                   

ОК ‟Кіровоградський дім” у власність земельної ділянки                                                         

по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)”. 

О.Шеремету, голові Ради голів ОСББ м. Кропивницького, який звернув 

увагу депутатів на проблемні питання, які виникають в ході господарської 

діяльності зазначених об’єднань, та закликав депутатів збільшити 

фінансування на підтримку ОСББ у міському бюджеті на 2020 рік. 

Міський голова прокоментував, що міська рада системно та послідовно 

працює в напрямку створення в місті нових та підтримки існуючих ОСББ.  

 

А.Райкович: 

Шановні присутні! 

У роботі другого засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради беруть 

участь: 

Олександр Кришко ‒ голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

Переходимо до формування порядку денного. 

Цього тижня відбулись погоджувальні наради з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій, де було підтримано пропозицію 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 11 загальних 

та 48 земельних питань, які пройшли процедуру оприлюднення відповідно до 

вимог законодавства. 

Матеріали вам роздано. 

 

Звертаю увагу, що питання за порядковим № 1 “Про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного значення” (проєкт 
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рішення № 3590) бажано було б розглянути після прийняття відповідного 

рішення Новенською селищною радою. Станом на сьогодні сесія Новенської 

селищної ради не відбулася. Чергове сесійне засідання має відбутися сьогодні 

о 16.00. Тому пропоную перенести розгляд даного питання на наступне 

засідання сесії міської ради. 

Хто за те, щоб включити 11 загальних та 48 земельних питань до порядку 

денного дев’ятнадцятої сесії міської ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Крім того, на погоджувальних нарадах депутатами було запропоновано 

включити до порядку денного додаткові загальні та земельні питання. 

Надаю слово секретарю міської ради А.Табалову для оголошення 

пропозицій.  

 

А.Табалов, секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп, 

головами постійних комісій міським головою була внесена пропозиція 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання                 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                

від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького  

на 2019 – 2021 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 3653 

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

будівництва міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3653 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Також надійшла пропозиція від міського голови включити до порядку 

денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року 

№ 3002 ‟Про надання повноваження на підписання договору на господарське 

відання”, проєкт рішення за реєстраційним № 3699. Доповідач                              

С.Білокінь ‒ начальник управління капітального будівництва міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року № 3002 ‟Про 

надання повноваження на підписання договору на господарське відання”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3699. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 3625 

(доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної 

підтримки населення міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                 
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№ 759 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3625 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3626 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3626 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах 

освіти м. Кропивницького на 2020 рік”, проєкт рішення за реєстраційним                      

№ 3628 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління 

освіти міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах 

освіти м. Кропивницького на 2020 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 3628 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

звільнення від сплати державного мита”, проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3682. Доповідач Т.Тимоховська ‒ начальник управління з питань захисту 

прав дітей міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

звільнення від сплати державного мита”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 3682. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання                  

‟Про затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення 

коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького                               

на 2019 – 2021 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 3595 

(доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного 

управління міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання                 

‟Про затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення 

коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького                                    

на 2019 – 2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3595 

(доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Ю.Деркаченка включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо компенсації у грошовому 

еквіваленті за земельні ділянки для учасників бойових дій, учасників 

АТО/ООС”, проєкт рішення за реєстраційним № 3641. Доповідач 

Ю.Деркаченко ‒ депутат міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ю.Деркаченка включити до  

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо компенсації у грошовому 

еквіваленті за земельні ділянки для учасників бойових дій, учасників 

АТО/ООС”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3641. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної Ради 

України Д.Разумкова та Прем'єр-міністра України О.Гончарука”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3667 (доопрацьований). Доповідач                         

Т.Волкожа ‒ депутат міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної Ради 

України Д.Разумкова та Прем'єр-міністра України О.Гончарука”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3667 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Зайченка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

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

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху                                                 

в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3637 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                               

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

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Зайченка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

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

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху                                                 

в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3637 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Зайченка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 
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до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3638 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                                 

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

міської ради. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група 

‟Європейський вибір”), запитав, чи розглядалося дане питання профільною 

постійною комісією. 

 

А.Райкович: 

Михайле Івановичу! 

Дане питання стосується коригування Програми за результатами 

виконання у 2019 році.  

Ще є запитання? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Зайченка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

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

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3638 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Зайченка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟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”, проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3639 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Зайченка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 
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‟Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3639 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Шамардіна включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання 

пільг зі сплати земельного податку у 2020 році”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3636 (доопрацьований). Доповідач О.Вовенко ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання пільг 

зі сплати земельного податку у 2020 році”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3636 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради С.Капітонова включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                   

по вул. Василя Нікітіна, 15 та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3698. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата С.Капітонова включити до 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу                      

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                                         

по вул. Василя Нікітіна, 15 та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3698. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Линченка включити до 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (на 

розі з вул. Соборною) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3675. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Линченка включити до 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (на 

розі з вул. Соборною) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3675. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 
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А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради А.Ларіна включити до 

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

Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 54)”, проєкт рішення 

за реєстраційним № 3358. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), як депутат від 

виборчого округу, в межах якого розташована земельна ділянка, зазначена у 

проєкті рішення, зауважив, що не ознайомленим з питанням. Запитав, чи 

розглядалося питання профільною постійною комісією та чи пройшов проєкт 

рішення всі етапи оприлюднення. 

 

О.Шамардін, А.Ларін, представники постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища, повідомили, що питання 

позитивно розглянуто постійною комісією. А.Ларін зауважив, що під час 

розгляду питання на засіданні комісії був присутній депутат С.Бойко. 

 

М.Демченко зауважив, що його не попередили про підготовку та розгляд 

проєкту рішення № 3358, тому питання не вивчено.  

 

С.Бойко, депутат міської ради (фракції Радикальної Партії Олега 

Ляшка), пояснив, що не був уповноважений передавати депутату М.Демченку  

інформацію стосовно земельних питань, розглянутих профільною постійною 

комісією, та запропонував відтермінувати розгляд проєкту рішення міської 

ради № 3358 з метою його детального вивчення депутатом. 

 

М.Демченко висловив свої думки відносно вибірковості розгляду 

земельних питань постійною комісією міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Вніс пропозицію перенеси розгляд 

проєкту рішення до моменту його остаточного вивчення. 

 

А.Ларін, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна 

платформа ‒ За життя”), зняв свою пропозицію відносно включення до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради проєкту рішення за 

реєстраційним № 3358 ‟Про надання Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського 

(біля будинку № 54)”. 
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Секретар міської ради А.Табалов прокоментував, що управлінню 

апарату міської ради надано доручення повідомляти кожного депутата 

міської ради про розгляд постійною комісією міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища питань, які стосуються їх 

виборчих округів, але не всі депутати стежать за електронною поштою, яка 

їм надходить.  

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Дриги включити до 

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

Садовніченку І.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти                                   

буд. № 26-б та № 28-а біля земельної ділянки з кадастровим                                                  

№ 3510100000:42:366:0069)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3551. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Дриги включити до 

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

Садовніченку І.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти                                

буд. № 26-б та № 28-а біля земельної ділянки з кадастровим                                                        

№ 3510100000:42:366:0069)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3551. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Т.Волкожі включити до 

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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Підлісному”, проєкт рішення за реєстраційним № 3550. Доповідач 

О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Т.Волкожі включити до 

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

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Підлісному”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3550. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Г.Сергієнка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3652. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка перелічив адреси земельних ділянок, яких стосується проєкт 

рішення. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Г.Сергієнка включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3652. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 
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А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Бєжана включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про відмову                                                     

ТОВ ‟Кінотеатр Зоряний” у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3661. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Бєжана включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про відмову                                      

ТОВ ‟Кінотеатр Зоряний” у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3661. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Шамардіна включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання                               

Морогіній М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716”, проєкт рішення за реєстраційним № 3671. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна включити до 

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

Морогіній М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3671. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Шамардіна включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання 

Морогіну О.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим                              

номером 3510100000:02:028:0716”, проєкт рішення за реєстраційним № 3670. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна включити до 

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

Морогіну О.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:02:028:0716”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3670. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради А.Табалова включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про зміну 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв України, 26, корп. 1”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 3691. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Табалова включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про зміну 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 
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цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв України, 26, корп. 1”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3691. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання                                       

‟Про реорганізацію комунального закладу ‟Медико-санітарна частина                          

м. Кропивницького” шляхом приєднання до комунального некомерційного 

підприємства ”, проєкт рішення за реєстраційним № 3624 (доопрацьований). 

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

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про реорганізацію 

комунального закладу ‟Медико-санітарна частина м. Кропивницького” 

шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3624 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження передавального акта (дитяча стоматологічна поліклініка)”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 3586 (доопрацьований). Доповідач 

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

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до 

порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження 
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передавального акта (дитяча стоматологічна поліклініка)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3586 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження передавального акта (міська стоматологічна поліклініка № 1                          

м. Кіровограда)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3587 (доопрацьований). 

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

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до 

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

передавального акта (міська стоматологічна поліклініка № 1                                                         

м. Кіровограда)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3587 (доопрацьований). 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження передавального акта (стоматологічна поліклініка № 2)”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3588 (доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ 

начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до 

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

передавального акта (стоматологічна поліклініка № 2)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3588 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 



  19 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити 

до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3589 (доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ 

начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до 

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

Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

‟ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3589 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Пропоную виключити з додаткового переліку питань до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про зміну Федорченко А.М. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Чайковського, 68-а”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 1779 (питання за порядковим № 56). Доповідач 

О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна виключити з 

додаткового переліку питань до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської 
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ради питання ‟Про зміну Федорченко А.М. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Чайковського, 68-а”, проєкт рішення за реєстраційним № 1779. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Прошу після загальних питань  першочергово розглянути проєкти рішень 

№ 3661, 3551, 3671, а потім продовжити розгляд питань порядку денного щодо 

регулювання земельних відносин із загального переліку. 

 

А.Райкович: 

Пропоную спочатку розглянути 11 загальних питань з додаткового 

переліку, 27 додаткових питань, включених з голосу, а потім розглянути інші 

земельні питання із загального та додаткового переліків. Пропоную 

затвердити зміни та доповнення до порядку денного дев’ятнадцятої сесії 

міської ради та порядок їх розгляду в цілому з урахуванням внесених змін та 

доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3043 “Про затвердження доповнень до порядку 

денного дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького                                                

сьомого скликання” (додається). 

 

А.Райкович: 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

оголошуються заяви, оголошення, запитання. 

Чи є у депутатів інформаційні питання? Немає. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

В міжсесійний період надійшов один депутатський запит групи депутатів 

міської ради. 
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Слово надається депутату О.Краснокутському для оголошення запиту. 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

запит групи депутатів міської ради (додається) щодо розробки проєкту 

програми ‟Затишний двір”. 

 

В.Яремчук, депутат міської ради (позафракційна), запитала про 

можливості міського бюджету щодо фінансування додаткових міських 

програм. Висловила своє бачення щодо використання бюджетних коштів. 

 

Міський голова пояснив, що даний проєкт програми ‟Затишний двір” був 

розроблений групою депутатів для того, щоб узгодити дії з Головним 

управлінням житлово-комунального господарства та не вимагає додаткових 

фінансових витрат з міського бюджету.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловив свою думку відносно 

мотивів розробки проєкту програми ‟Затишний двір”. Зауважив, що 

фінансового ресурсу на її виконання немає. Звернув увагу, що на сьогоднішній 

день, не зважаючи на заплановані, але невиконані роботи з минулих років, 

галузеві програми не фінансуються в повному обсязі. 

 

О.Краснокутський пояснив, що необхідно прийняти рішення стосовно 

комплексного підходу при виконанні робіт. 

 

В.Яремчук, яка звернула увагу, що рішення міської ради стосовно 

проведення інвентаризації дитячих та спортивних майданчиків досі не 

виконано. Запропонувала винести проєкт програми ‟Затишний двір” на 

розгляд постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

 

Депутати О.Цертій, А.Табалов, С.Капітонов, В.Яремчук, І.Волков 

обговорили депутатський запит та висловили свої думки щодо необхідності 

розробки проєкту програми ‟Затишний двір”.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит групи 

депутатів Міської ради міста Кропивницького. Прошу визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 3044 “Про депутатський запит групи депутатів 

Міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, група 

‟Європейський вибір”), прокоментував ситуацію стосовно невиконання 

рішень міської ради. Звернув увагу, що секретар міської ради має 

контролювати виконання рішень міської ради, прийнятих відносно 

депутатських запитів.  

Порушив питання щодо забудови берегу річки Сугоклії та  проінформував 

про зміни, внесені до деяких законодавчих актів, які регулюють питання 

землекористування в природоохоронних та прибережних зонах. Заявив, що 

докладе максимум зусиль для того, щоб берег річки був розгороджений. 

 

А.Райкович: 
Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду 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”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3561. Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового 

управління міської ради.  

 

Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради, 

проінформувала депутатів про підстави щодо підготовки проєкту рішення 

міської ради № 3546, а саме про залучення ряду субвенцій та дотацій з 

державного до міського бюджету, про зміни обсягів субвенцій з державного 

бюджету на соціально-економічний розвиток регіону згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 та перерозподіл 

видатків міста по основних розпорядниках бюджетних коштів з урахуванням 

виконання всіх бюджетних призначень до кінця бюджетного року. 

Озвучила додаткові пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку до проєкту рішення, а саме: 

1) Перерозподілити видатки бюджету міста (додаток 3): 

 
 

Головний розпорядник/КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

Спецфонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

Виконавчий комітет +313 401 -73 401 +240 000 

0150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності міської ради 

+344 158,87  +344 158,87 

0180 Інша діяльність у сфері державного 

управління 
-6 953  -6 953 

8210 Муніципальні формування з охорони 

громадського порядку 
-3 400  -3 400 
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8220 Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення 
-18 122,87  -18 122,87 

8230 Інші заходи громадського порядку та 

безпеки 
-2 282   -2 282 

9800 ‟Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів” (для патрульної поліції на 

технічне оснащення) 

 -73 401  -73 401 

Департамент надання адміністративних 

послуг 

0160 Керівництво і управління у сфері 

надання адміністративних послуг 

-240 000   -240 000 

Головне управління житлово-

комунального господарства 
+150 000 -150 000  

3242 ‟Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення” 
+150 000  +150 000 

6011 ‟Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду” 
 -150 000 -150 000 

Всього видатків +223 401 -223 401  

 

2) Внести відповідні зміни до джерел фінансування бюджету міста 

(додаток 2) в частині коштів, що передбачаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), до міжбюджетних 

трансфертів (додаток 4) та текстової частини проєкту рішення. 

 

А.Ніжнікова, депутат міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа ‒ За життя”), звернулась до Л.Бочкової з проханням 

надати роз’яснення щодо розрахунків по галузі освіти на харчування однієї 

дитини у загальноосвітніх навчальних закладах на 2020 рік. 

Міський голова доручив начальнику фінансового управління спільно з 

начальником управління освіти міської ради в робочому порядку надати 

роз’яснення депутату А.Ніжніковій. 
 

А.Райкович: 

Є ще запитання щодо проєкту рішення? Немає.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

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

розвитку. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3045 “Про внесення змін до рішення Міської 

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

міста Кропивницького на 2019 рік” (додається). 
 

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

бюджет міста Кропивницького на 2020 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3546. Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської 

ради. 

 

Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради, доповіла про  

засади формування проєкту бюджету міста Кропивницького на 2020 рік та 

детально пояснила бюджетну систему міста та основні показники (під час 

доповіді здійснювалась демонстрація слайдів).  

Зазначила, що проєкт міського бюджету розглянутий постійними 

комісіями та схвалений Виконавчим комітетом міської ради. Звернула увагу 

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

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку щодо проєкту 

міського бюджету, роздані депутатам на початку засідання сесії, а саме: 

1) Збільшити доходи загального фонду міського бюджету (додаток 1)    

на +7 477 441 грн, за кодом 18010600 ‟Орендна плата з юридичних осіб” ‒ 

+7 477 441 грн. 

2) Збільшити видатки бюджету (додатки 3, 5, 6) +7 477 441 грн: 

 

Найменування головного 

розпорядника/ найменування 

бюджетної програми 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд Разом 

усього у т.ч. 

бюджет 

розвитку 

Виконавчий комітет міської 

ради 
+70 000   +70 000 

0160 Керівництво і управління 

у сфері виконавчих судових 

рішень 

+50 000    +50 000 

8420 Інші заходи у сфері 

засобів масової інформації 

(Програма боротьби з 

амброзією полинолистою                 

на території міста 

Кропивницького  

на 2019-2023 роки) 

+20 000   +20 000 
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Управління охорони 

здоров’я  
 

+5 965 250 

 

+5 965 250 

 

+5 965 250 

 

7363 Виконання інвестиційних 

проєктів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій 

 
+5 965 250 

 

+5 965 250 

 

+5 965 250 

 

Для КНП ‟Міська лікарня 

швидкої медичної допомоги” 

на придбання та 

встановлення медичного 

обладнання: 

лапароскопічний хірургічний 

комплекс для проведення 

хірургічних оперативних 

втручань та артроскопії 

 
+4 469 390 

 

+4 469 390 

 

+4 469 390 

 

Для КНП ‟Міська лікарня 

швидкої медичної допомоги” 

на придбання та 

встановлення медичного 

обладнання: 

уретерореноскоп в 

комплексі 

 
+1 495 860 

 

+1 495 860 

 

+1 495 860 

 

Управління культури і 

туризму 

1100 Надання спеціальної 

освіти школами естетичного 

виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, 

мистецькими) 

+975 000 

 
  

+975 000 

 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

3180 Надання пільг населенню 

на оплату житлово-

комунальних послуг 

+241 328 

 
  

+241 328 

 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

3032 Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв’язку  

+39 863 

 
  

+39 863 
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Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

7640 Заходи з 

енергозбереження 

+186 000 

 
  

+186 000 

 

Всього видатків +1 512 191  +5 965 250 +5 965 250 +7 477 441 

 

3) Доповнити текстову частину проєкту рішення пунктом 19 

наступного змісту: 

‟19. Встановити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури 

та спорту надаються закладами міста Кропивницького безкоштовно для 

громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами                                      

міста Кропивницького, лише за наявності договору про здійснення таких 

видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів між Міською радою міста 

Кропивницького та відповідною об’єднаною територіальною громадою чи 

іншим органом місцевого самоврядування. 

Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити контроль за 

укладанням договорів про міжбюджетні трансферти на надання відповідних 

послуг.”.  

(пункти 19-23 відповідно вважати пунктами 20-23). 

4) Внести відповідні зміни до пунктів 1, 5 текстової частини та              

додатку 2 до проєкту рішення. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Нами заслухана інформація начальника фінансового управління міської 

ради щодо основних засад формування міського бюджету на 2020 рік. Проєкт 

бюджету широко обговорювався на Дні депутата, вивчався постійними 

комісіями міської ради, схвалений Виконавчим комітетом Міської ради                         

міста Кропивницького. 

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому 

з урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3046 “Про бюджет міста Кропивницького 

на 2020 рік” (додається).  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.55. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зайняти робочі місця та зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

 

Продовжуємо роботу. Розглядається питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про 

адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3368 (доопрацьований). Доповідач А.Шевченко ‒ начальник 

управління адміністративних послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3047 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги”                                  

на 2019-2021 роки” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 3453. Доповідач М.Морква ‒ директор департаменту з питань економічного 
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розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3048 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про затвердження Програми 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому 

на 2017-2020 роки” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1421 ‟Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку                  

на 2019 і 2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3548. Доповідач 

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

та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3049 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 ‟Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку                                  

міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку                            

на 2019 і 2020 роки” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 

‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                                   

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 
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№ 3454. Доповідач А.Назарець ‒ начальник управління культури і туризму 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3050 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 грудня 2016 року № 742 ‟Про затвердження Програми 

розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

(додається).  

 

А.Райкович: 
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”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3457 (доопрацьований). Доповідач О.Бабаєва ‒ начальник 

відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради. 

 

О.Бабаєва, начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

міської ради, пояснила підстави щодо підготовки доопрацьованого проєкту 

рішення № 3457 та детально пояснила внесені зміни. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований (зі змінами) 

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

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3051 “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).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради на 2014-2019 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3458. Доповідач 

І.Мартинова ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3052 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про затвердження Програми 

створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради                                 

на 2014-2019 роки” (додається). 

 

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

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3513 (доопрацьований). Доповідач А.Табалов ‒ 

секретар міської ради. 

 

А.Табалов, секретар міської ради, повідомив, що постійними комісіями 

міської ради було запропоновано внести доповнення до проєкту рішення                          

№ 3513 “Про затвердження перспективного плану роботи міської ради                           

на 2020 рік”: 

постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності запропоновано внести 

доповнення до ерспективного плану роботи міської ради на 2020 рік, а саме  

доповнити перелік основних питань, які пропонується внести на розгляд 

міської ради, пунктом щодо проведення днів депутата (за необхідністю та 

пропозиціями депутатів, секретаря міської ради) ‒ пропозиція врахована у 

доопрацьованому проєкті рішення № 3513; 

постійною комісією з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності запропоновано доповнити 

перелік основних питань, які пропонується внести на розгляд міської ради, 
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пунктом ‟Про роботу квартальних комітетів міста Кропивницького, 

орієнтовний термін виконання ‒ другий квартал 2020 року”. Звернув увагу, що 

постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності запропоновано не 

підтримувати зазначену пропозицію, тому що співпраця з квартальними 

комітетами відноситься до повноважень районних у місті рад, делегованих 

відповідно до рішення міської ради від 10.06.2016 № 325. Висловив думку, що 

приймати цю пропозицію недоцільно.  

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, група 

‟Європейський вибір”), критично висловився стосовно роботи квартальних 

комітетів міста. Поставив у приклад організацію роботи квартальних 

комітетів у місті Вінниці. Запропонував запросити представника Вінницької 

міської ради для запозичення досвіду щодо організації роботи квартальних 

комітетів. 

 

А.Райкович: 

Пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності 

(врахована у доопрацьованому проєкті рішення № 3513) внести доповнення до 

перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік, а саме доповнити 

перелік основних питань, які пропонується внести на розгляд міської ради, 

пунктом щодо проведення днів депутата (за необхідністю та пропозиціями 

депутатів, секретаря міської ради). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Наступною надійшла пропозиція від депутата М.Демченка та постійної 

комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 
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міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

М.Демченко: 

Пропоную сформулювати пропозицію наступним чином: запросити 

керівника департаменту, відповідального за організацію роботи квартальних 

комітетів міста Вінниці, до Міської ради міста Кропивницького. Прошу 

поставити на голосування пропозицію постійної комісії з таким доповненням. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію постійної комісії міської ради з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності, ініційовану М.Демченком, ‒ доповнити 

перспективний план роботи міської ради на 2020 рік, а саме перелік основних 

питань, які пропонується внести на розгляд міської ради, пунктом ‟Запросити 

керівника департаменту, відповідального за організацію роботи квартальних 

комітетів міста Вінниці, до Міської ради міста Кропивницького з метою 

обміну досвідом у питанні організації роботи квартальних комітетів                        

міста Кропивницького (орієнтовний термін виконання ‒ другий квартал                            

2020 року)”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за реєстраційним № 3513 

в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3053 “Про затвердження перспективного плану 

роботи міської ради на 2020 рік” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3665. Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник 

юридичного управління міської ради. 

 

М.Смаглюк, начальник юридичного управління міської ради, 

проінформувала, що проєкт Правил благоустрою території міста 

Кропивницького розроблено на підставі змін у чинному законодавстві України 

та відповідно до затвердженої типової форми. Пояснила відмінності 

проєкту Правил благоустрою території міста Кропивницького від діючої 

редакції. 

 

М.Линченко, голова постійної комісії міської ради з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, 

повідомив, що відповідно до висновку постійної комісії проєкт регуляторного 

акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам                           

статей 4, 8 Закону України ‟Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3054 “Про затвердження Правил благоустрою 

території міста Кропивницького” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                

від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                       

на 2019 – 2021 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 3653 
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(доопрацьований). Доповідач С.Білокінь ‒ начальник управління капітального 

будівництва міської ради.  

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3055 “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).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                

від 19 листопада 2019 року № 3002 ‟Про надання повноваження на підписання 

договору на господарське відання”, проєкт рішення за реєстраційним № 3699. 

Доповідач С.Білокінь ‒ начальник управління капітального будівництва 

міської ради. Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3056 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року № 3002 ‟Про 

надання повноваження на підписання договору на господарське відання” 

(додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 3625 
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(доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної 

підтримки населення міської ради.  

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3057 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

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

на 2017-2019 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3626 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради.  

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3058 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки” (додається).  
  

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

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах 

освіти м. Кропивницького на 2020 рік”, проєкт рішення за реєстраційним                      

№ 3628 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління 

освіти міської ради.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3059 “Про організацію харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 

2020 рік” (додається).  
 

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

звільнення від сплати державного мита”, проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3682. Доповідач Т.Тимоховська ‒ начальник управління з питань захисту 

прав дітей міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3060 “Про звільнення від сплати державного 

мита” (додається).  
  

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

затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького                                                                  

на 2019 – 2021 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 3595 

(доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного 

управління міської ради. 

 

М.Смаглюк, начальник юридичного управління міської ради: 

Є пропозиція постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Проєкт Програми 

розрахований на три роки. Сьогодні є можливість передбачити на 2019 рік                        

10 тис. грн. 
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А.Райкович:  

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення 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. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3061 “Про затвердження Програми виконання 

судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки” (додається).  

 

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

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо компенсації у 

грошовому еквіваленті за земельні ділянки для учасників бойових дій, 

учасників АТО/ООС”, проєкт рішення за реєстраційним № 3641. Доповідач 

Ю.Деркаченко ‒ депутат міської ради. 

 

Ю.Деркаченко, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), зачитав проєкт рішення та пояснив 

підстави щодо його підготовки. 

 

А.Райкович: 

Хочу зазначити, що запропонований проєкт рішення узгоджений з 

фінансовим управлінням міської ради. 

Є пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3062 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького щодо компенсації у грошовому еквіваленті за 

земельні ділянки для учасників бойових дій, учасників АТО/ООС” 

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

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова та Прем'єр-міністра України О.Гончарука”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3667 (доопрацьований). Доповідач                         

Т.Волкожа ‒ депутат міської ради. 

 

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

група ‟Рідний край”), зачитала текст звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова та 

Прем'єр-міністра України О.Гончарука. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернув увагу депутатів, що у 

всіх розвинених країнах широко застосовується система аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках при виготовленні та реалізації 

харчових продуктів (НАССР) з метою захисту від потрапляння біологічної чи 

хімічної сировини до продуктів харчування, які реалізуються населенню. 

Зауважив, що у загальноосвітніх закладах ситуація з харчоблоками є 

складною та не може бути вирішена в повному обсязі протягом декількох 

років. Запропонував направити звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова та Прем'єр-

міністра України О.Гончарука в іншому контексті: розробити систему 

відтермінування та звертатись щодо виділення коштів для приведення до 

належного стану харчоблоків. 

Звернувся до депутатів з розумінням підійти до розгляду проєкту 

рішення. 

 

Т.Волкожа пояснила, що в Україні лише починає запроваджуватися 

система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках при 

виготовленні та реалізації харчових продуктів (НАССР). Керівники 

навчальних закладів проходять навчання, готові впроваджувати зазначену 

систему, але для її реалізації  потрібен значний фінансовий ресурс. Зауважила, 

що система націлена на безпечність продуктів, але не впливає на їх якість.  

 

Далі О.Цертій, Т.Волкожа, М.Гамальчук, І.Волков обговорили текст 

звернення та висловили свої думки щодо його змісту. 

 

Л.Костенко, начальник управління освіти, повідомила, що управління 

спілкується з освітянами всієї країни з питання впровадження системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках при 

виготовленні та реалізації харчових продуктів (НАССР). Звернула увагу на 

необхідність убезпечити керівників навчальних закладів від штрафів за 

невиконання будь-якого з пунктів зазначеної системи. Проінформувала, що 
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система впроваджується, але це потребує тривалого часу. Пояснила, що 

зараз заклади освіти працюють по санітарному регламенту і поступово 

переходять на систему НАССР. Відповіла на запитання депутата 

С.Капітонова про орієнтовні строки, необхідні для впровадження системи. 

 

О.Краснокутський, голова постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку, закликав депутатів підтримати доопрацьований проєкт рішення 

№ 3667. 

 

А.Райкович підсумував виступи депутатів стосовно доопрацьованого 

проєкту рішення № 3667. Звернув увагу, що сертифікація системи НАССР 

зараз не може бути впроваджена в більшості навчальних та лікувальних 

закладах міста. Зауважив, що у місті поки що немає фабрик швидкого 

харчування, у зв’язку з цим відсутня можливість забезпечити комплексними 

обідами дошкільні, шкільні, лікувальні заклади. Пояснив, що пропозиції 

депутатів відносно тексту звернення мають бути враховані профільним 

заступником міського голови та начальниками профільних управлінь, та 

доопрацьований текст звернення має бути направленим до Верховної Ради 

України та до Кабінету Міністрів України.  

 

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

Ляшка), виступив на підтримку доопрацьованого проєкту рішення міської 

ради № 3667, закликав депутатів бути відповідальними та підтримати 

питання з урахуванням думки колег депутатів.  

 

А.Райкович запитав, чи будуть у депутатів пропозиції стосовно тексту 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної 

Ради України Д.Разумкова та Прем'єр-міністра України О.Гончарука. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, група 

‟Європейський вибір”), запропонував доопрацювати текст звернення з 

урахуванням озвучених депутатами зауважень.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний текст звернення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
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Надійшла пропозиція від депутата М.Демченка доопрацювати даний 

текст звернення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3063 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова та 

Прем'єр-міністра України О.Гончарука” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху                                                 

в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3637 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                               

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

міської ради. 

 

О.Вергун, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

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

комунального господарства міської ради, відповіли на запитання депутата 

С.Капітонова стосовно орієнтовних термінів виконання робіт щодо 

встановлення світлофорного об’єкта по вул. Романа Шухевича. 

 

В.Яремчук, депутат міської ради (позафракційна), висловила 

застереження щодо відсутності звітності Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради перед профільною постійною 

комісією, не зважаючи на те, що комісією надавалося не одне протокольне 

доручення.  
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А.Райкович пояснив, що начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради працює відповідно до доручень 

міського голови та затверджених програм. 

 

В.Яремчук пояснила, що говорила про колегіальний орган ‒ постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, яка має попередньо розглядати 

всі проєкти рішень та корегувати роботу управління в межах програм. 

Зауважила, що, на жаль, доручення, які надає комісія, не виконуються 

управліннями. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, група 

‟Європейський вибір”), повідомив, що у 2017 році було підтримано 

депутатський запит про облаштування тротуарних доріжок у мікрорайоні 

Новоолексіївки, але рішення міської ради досі не виконано.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт 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 № 3064 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                              

на 2017 - 2021 роки” (додається).  
  

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3638 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                                 

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

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

комунального господарства міської ради, на запитання депутата 

С.Капітонова стосовно виконання робіт із проведення зовнішнього 

освітлення по вул. Олега Ольжича відповіла, що роботи мають бути виконані 

до кінця року. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3065 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

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

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 

2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3639 (доопрацьований). Доповідач                                   

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

господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3066 “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).  

  

 



  43 
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду  питань щодо регулювання земельних відносин, 

внесених депутатами з голосу.  

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Розглядаємо питання порядку денного ‟Про надання пільг зі сплати 

земельного податку у 2020 році”, проєкт рішення за реєстраційним № 3636 

(доопрацьований).  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на зауваження 

депутата К.Шамардіної озвучив пропозиції постійної комісії міської ради з 

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

розвитку та фінансового управління міської ради виключити з переліку пільг 

для юридичних осіб державні та комунальні некомерційні підприємства, які 

повністю утримуються за рахунок коштів з державного та місцевого 

бюджетів, а також громадські організації, що здійснюють культурно-

просвітницьку діяльність та включені до реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, звернув увагу, що проєкт рішення готувався на підставі звернень 

державних підприємств, органів силових структур, в тому числі від 

громадських організацій, включених до реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

 

О.Вовенко зазначив, що Кіровоградська обласна лікарня також є 

неприбутковим комунальним підприємством.. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3067 “Про надання пільг зі сплати земельного 

податку у 2020 році” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                   

по вул. Василя Нікітіна, 15 та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3698.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3068 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Василя Нікітіна, 15 та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається).  
  

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                         

вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною) та включення до Переліку 

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

проєкт рішення за реєстраційним № 3675.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата С.Бойка, що у проєкті рішення строк оренди земельної ділянки 

визначений відповідно до звернення заявника, проєкт рішення погоджений 

профільною постійною комісією. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

надання Садовніченку І.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти                                   

будинків № 26-б та № 28-а, біля земельної ділянки з кадастровим                                                  

№ 3510100000:42:366:0069)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3551. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3069 “Про надання Садовніченку І.Г. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Верхньовеселому (навпроти будинків № 26-б та № 28-а, біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:42:366:0069)” (додається).

  

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

‟Про надання ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 

ВИННИЧЕНКА дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по проїзду Підлісному”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3550. Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 3070 “Про надання 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Підлісному” (додається).  
 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3652.  

Додається заява депутата В.Дриги (голова фракції політичної партії                             

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”) про потенційний конфлікт 

інтересів у даному питанні, у зв’язку з чим він не братиме участі у 

голосуванні. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3071 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається).  
 

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

відмову ТОВ ‟Кінотеатр Зоряний” у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3661.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3072 “Про відмову ТОВ ‟Кінотеатр Зоряний” у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Великій 

Перспективній, 27” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

надання Морогіній М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716”, проєкт рішення за реєстраційним № 3671. 

Є рішення суду зобов’язати міську раду розглянути це питання. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

Профільною постійною комісією розглядалося це питання та прийнято 

рішення рекомендувати підготувати проєкт рішення про відмову у 

розробленні проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Рішенням суду міську раду було зобов’язано розглянути ці питання на 

сесії міської ради. Питання було винесено на розгляд постійної комісії, де 

депутати прийняли рішення рекомендувати управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради підготувати  

проєкт рішення про відмову у розробленні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. Зараз депутатам роздано проєкт рішення ‟Про 

надання Морогіній М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716”. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав розданий 

депутатам проєкт рішення ‟Про надання Морогіній М.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:02:028:0716”. 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував розглядати 

розданий депутатам проєкт рішення або коригувати його. 

 

О.Мосін запропонував взяти проєкт рішення за реєстраційним                                

№ 3671 ‟Про надання Морогіній М.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки 

з кадастровим номером 3510100000:02:028:0716” за основу, а потім 

відкоригувати його відповідно до рекомендацій постійної комісії. 

 

І.Волков, депутат міської ради (позафракційний), підтримав пропозицію 

О.Мосіна, а також зауважив, що депутатам не зрозуміло, яке рішення 

приймати через те, що проєкти рішень роздані тільки сьогодні. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція взяти даний проєкт рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища відмовити Морогіній М.О. у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому з 

урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 3073 “Про відмову у наданні Морогіній М.О. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення                   

земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим                      

номером 3510100000:02:028:0716” (додається). 

 

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

надання Морогіну О.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим                              

номером 3510100000:02:028:0716”, проєкт рішення за реєстраційним № 3670. 
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Є пропозиція взяти даний проєкт рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища відмовити Морогіну О.Ф. у 

наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому з 

урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3074 “Про відмову у наданні Морогіну О.Ф. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних                     

ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим                                            

номером 3510100000:02:028:0716” (додається). 

 

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

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв України, 26, корп. 1”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 3691.  
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О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка надав інформацію про земельну ділянку. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3075 “Про зміну управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 26, корп. 1” (додається).  

 

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

затвердження передавального акта (дитяча стоматологічна поліклініка)”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 3586 (доопрацьований). Доповідач 

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

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3076 “Про затвердження передавального акта 

(дитяча стоматологічна поліклініка)” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                      

‟Про реорганізацію комунального закладу ‟Медико-санітарна частина                          

м. Кропивницького” шляхом приєднання до комунального некомерційного 

підприємства”, проєкт рішення за реєстраційним № 3624 (доопрацьований). 

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

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3077 “Про реорганізацію комунального 

закладу ‟Медико-санітарна частина м. Кропивницького” шляхом 

приєднання до комунального некомерційного підприємства” (додається).

  

 

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

затвердження передавального акта (міська стоматологічна поліклініка № 1                          

м. Кіровограда)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3587 (доопрацьований). 

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

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3078 “Про затвердження передавального акта 

(міська стоматологічна поліклініка № 1 м. Кіровограда)” (додається).  

 

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

затвердження передавального акта (стоматологічна поліклініка № 2)”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3588 (доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ 

начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3079 “Про затвердження передавального акта 

(стоматологічна поліклініка № 2)” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3589 (доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ 

начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3080 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

‟ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ” МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції” (додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин з основного переліку.  

Питання опрацьовані управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, профільною постійною комісією, 

профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

Розглядаємо питання “Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної 

ділянки по вул. Миколи Левитського, 18”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3047.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 3081 “Про передачу Кухті В.Л. в оренду 

земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 18” (додається). 

 

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

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки                                 

по вул. Районній, 10”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3158. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 3082 “Про передачу                                                                 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки                                               

по вул. Районній, 10” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Смоляру А.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв України, 32-в”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3279.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка пояснив, що проєкт рішення погоджено з депутатом від 

мажоритарного виборчого округу А.Табаловим. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

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

передачу ТОВ ‟Будівельно-промисловій компанії ‟Будресурс-ВГ” в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова 16-а”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 3180.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 10 років. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження Александрову В.Є. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

проїзду Аджамському, 5 та передача її в оренду”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3252 (доопрацьований).  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

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

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3083 “Про затвердження Александрову В.Є. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення                                   

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                                        

по проїзду Аджамському, 5 та передача її в оренду” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟Сіті Лайн Компані” технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 24-а та передача її в оренду”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3269.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

В.Бєлова пояснив, що на зазначеній земельній ділянці розташований 

супермаркет ‟Фуршет”. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 3084 “Про затвердження ТОВ ‟Сіті Лайн 

Компані” технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                        

по вул. Віктора Чміленка, 24-а та передача її в оренду” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по                                                     

пров. Фортечному, 19”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3421. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3085 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду 

земельної ділянки по пров. Фортечному, 19” (додається). 

 

 



  56 
 

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

передачу ПП ПВФ ‟Ацинус” в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 63”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3415.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3086 “Про передачу ПП ПВФ ‟Ацинус” в 

оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 63” (додається). 

 

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

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки                                

по вул. Спренжина”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3410. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 3087 “Про передачу                                                                 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по                                     

вул. Спренжина” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки біля 

перехрестя вул. Холодноярської та пров. Уральського”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3411.  

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Є інформація, що ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в ході реконструкції 

мереж демонтують вуличне освітлення, а після цього вимагають, щоб 
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комунальне підприємство ‟Міськсвітло” сплачувало кошти за оренду 

електричних опор. Чи не можна якось вирішити це питання? 

 

А.Райкович: 

Пропоную в робочому порядку Вам прийти до мого кабінету, запросимо 

директора підприємства ‟Міськсвітло” Д.Тотка, представника                                        

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго”, заступників міського голови О.Мосіна, 

О.Вергуна, проведемо нараду і врегулюємо це питання. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3088 “Про передачу                                                                 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки біля перехрестя 

вул. Холодноярської та пров. Уральського” (додається). 

 

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

передачу Доценко Т.І. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3408. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата С.Бойка щодо місця розташування земельної ділянки та майна, 

розташованого на ній.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

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

передачу ТОВ ‟Кіровоградська нафтова компанія” в оренду земельної ділянки 

по вул. Михайлівській, 39”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3417.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                               

“Про передачу Бондаренку В.В. в оренду земельної ділянки                                                                                        

по вул. Аджамській, 10-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3406. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата М.Демченка щодо строку оренди земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, пояснив, що питання, за які депутати не голосують, 

стосуються надходжень до міського бюджету від сплати оренди за землю.  

 

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

передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3050. 
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О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

О.Цертія пояснив, що на зазначеній у проєкті рішення земельній ділянці, 

переданій у постійне користування під будівництво заводу, розташована 

частина недобудови, яка передана у власність шляхом викупу.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, пояснив, що всі питання, включені до порядку денного сесії, 

пройшли обговорення профільною постійною комісією, відповідні документи 

перевірялися, опрацьовувалися управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, управлінням містобудування та 

архітектури міської ради. 

 

А.Райкович: 

Земельна ділянка була в оренді, строк оренди сплив, орендар подав заяву 

на продовження строку оренди. На сьогоднішній день, відповідно до вимог 

чинного законодавства, якщо міська рада не подовжує термін оренди, то 

орендар не сплачуватиме кошти до міського бюджету до вирішення питання. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я уважно розглянув схему розміщення земельної ділянки. У мене 

складається враження, що разом із зазначеною земельною ділянкою                          

площею 3 га, на яку є акт постійного користування, намагаються оформити ще 

частину земельної ділянки під дорогою. Тому пропоную вивчити, що 

знаходиться на цьому ‟трикутнику”, розташованому під дорогою.  

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Надійшов час оголосити перерву. Під час перерви депутати можуть 

провести консультації та перевірити всі документи.  

Друге засідання дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

 

Про дату та час проведення наступного засідання дев’ятнадцятої сесії вам 

буде повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
 


