
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

СЬОМА СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 12 жовтня 2021 року         № 826 

 

Про депутатський запит групи депутатів 

Кропивницької міської ради 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 32 Регламенту Кропивницької 

міської ради восьмого скликання та розглянувши депутатський запит  

групи депутатів від 12.10.2021 № 6/8-дз-г, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Підтримати депутатський запит групи депутатів міської ради щодо 

облаштування парку культури та відпочинку «Ковалівський» та приведення його 

до належного естетичного вигляду (додається). 

 

2. Управлінню капітального будівництва, Головному управлінню житлово-

комунального господарства та фінансовому управлінню міської ради опрацювати 

депутатський запит групи депутатів та підготувати інформацію про виконання 

цього рішення депутатам міської ради та управлінню апарату міської ради  

в двотижневий термін.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та транспорту, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Вергуна. 

 

 

 

Міський голова                                             Андрій РАЙКОВИЧ 



Міському голові
Андрію РАЙКОВИЧУ

Депутатський запит

Неодноразові звернення як мешканців міста, так і його гостей

спонукали нас до запиту, мова піде про Парк культури та відпочинку
«Ковалівський» і не просто парк, а парк - пам,ятку садово-паркового
мистецтва місцевого значення в Україні.

Парк «Ковалівський» невеликий, але затишний, тому традиційно є
улюбленим місцем відпочинку та організації дозвілля кропивничан і

гостей нашого міста. Має історичне, естетичне, архітектурне, виховне,
природоохоронне та оздоровче значення.

Плац - Інженерний парк - Червона площа - площа Революції -
Парк Леніна - Ковалівський парк. Такі назви носив наш парк від часу
створення у середині 19 століття.

Історично у 1870“ із іншого боку парку, навпроти палацу, заможні
городяни почали будувати приватні будинки. За кілька років це місце
стало одним з найпрестижніших районів Єлисаветграда. Поряд ходив
трамвай, у парку було електричне освітлення, близько і театр, і церква, і

найголовніше - торговельна артерія - Дворцова.
Його алеями прогулювались не тільки всесвітньо відомі

особистості: Володимир Винниченко, Ігор Тамм, Ференц Ліст, брати
Шульгіни, Георгій Лангемак, родина Тобілевичів, але й ми з вами -
пересічні жителі міста.

Глибока історія парку плавно переходить в його природнє
значення. У природньому ансамблі парку «Ковалівський» використані
різні види хвойних та декоративних листяних порід - туя, ялина
європейська, клен сріблястий, тополя канадська, софора японська,
акація біла, клен ясеноподібний, берест, тополя чорна, каштан кінський,
гледичія трьохколючкова, айлант високий та деякі інші породи дерев.
Треба відмітити, що санітарний стан біологічного ландшафту є
задовільним.

Важко оцінити значення парку в архітектурно-естетичному
ландшафті нашого міста, центральна вулиця Дворцова бере свої витоки
саме від архітектурного ансамблю обласної філармонії парку
«Ковалівський», театральної площі, театру Кропивницького і перших
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будинків цієї вулиці, які є окрасою і надбанням історії міста
Кропивницький.

А тому, на наш погляд, цей історико - культурний діамант міста
повинен бути окрасою і гордістю нашого міста і виконавчій владі

потрібно безумовно вжити заходів з приведення його до надважливого
статусу. Необхідно викласти плиткою алеї та площу парку, збільшити
кількість лавок для сидіння, відновити пам,ятник в центральній
частині, привести до технічно справного стану фонтан, визначити
статус недобудов та вчинити управлінські дії, зробивши наш парк
охайним і чистим.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 21, 22 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад» пропонуємо вам:

]) Доручити управлінню капітального будівництва вжити
заходів з комплексного вивчення всіх необхідних робіт для приведення
парку культури та відпочинку «Ковалівський» до належного
естетичного вигляду;

2) На підставі вивчених недоліків у парку, розробити
об'єктивну проектно-кошторисну документацію з метою усунення всіх

наявних недоліків;
3) Доручити фінансовому управлінню міської ради передбачити

у проекті бюджету міста Кропивницький на 2022 рік фінансування
видатків за розробленою проектно-кошторисною документацією згідно
з пунктами 1 та 2 даного запиту;

4) Контроль за виконанням запиту покласти на секретаря
Міської ради 0. Колюку та заступника міського голови О.Вергуна.

А.НІЖНІКОВА
А.ЛАРІН

, М.ЛИНЧЕНКО
О.КОРНЮША

Депутати міської ради

12 жовтня 2021 року
Управління дії:, :.?)-

КропивницькоґмєсЬ» пі ради
ДЕПУГАТСЬКПП ЗАПИТ
“1214-0- :фд-а%і


