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Про розгляд не підтриманої 
електронної петиції

Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської           
ради міста Кропивницького (далі – Головне управління) електронну петицію 
щодо розвитку мікрорайону Дачі Песецького розглянуто.

З даного питання  повідомляємо наступне.
Враховуючи те, що зазначена електронна петиція не набрала необхідної 

кількості голосів у строк, який  визначено в Статуті територіальної громади  
міста Кропивницького, затвердженому рішенням Міської ради міста 
Кропивницького від 31.01.2019 року № 2303,  та відповідно до норм статті 231 
Закону України «Про звернення громадян» дану електронну петицію було 
розглянуто як звернення громадян.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та  
органи місцевого самоврядування, їх  посадові особи зобов’язані діяти лише  на
підставі,  в межах  повноважень  та у спосіб,  що передбачені Конституцією та 
законами України.                                                                          

Питання електрозабезпечення  будинків та споруд, фізичних та юридичних
осіб, обслуговуння повітряних та кабельних ліній електропередачі на території 
міста Кропивницького є компетенцією ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» відносини між органами місцевого самоврядування 
з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 
комунальній власності  відповідних територіальних громад, будуються на 
договірній та податковій основах та на засадах підконтрольності у межах 
повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом, тому 
виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького не мають права 
втручатись у господарську діяльність ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Відповідно до Плану зонування території міста Кіровограда, 
затвердженого рішенням міської ради від 17.09.2013 року № 2456, територія 
громадської організації «МІКРОРАЙОН САДОВИЙ» (колишнє садове 
товариство «Червона зірка») знаходиться в рекреакційній зоні обмеженого 
користування (Р-4) та потрапляє до зони акустичного впливу від аеропорту.

Рекреакційні зони обмеженого користування визначені для існуючих дач 
та колективних садів.

Вищезазначена територія не знаходиться в зоні територій перспективної 
зміни функціонального чи цільового призначення під садибну забудову.

Містобудівною документацією міста Кропивницького будівництво дороги 
для додаткового в’їзду та територію громадської організації «МІКРОРАЙОН 
САДОВИЙ» не передбачено.
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