
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  48 

четвертого засідання дванадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 05 червня 2018 року м. Кропивницький 

 

Четверте засідання дванадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

веде міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, запрошені, присутні! 

 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
 

Шановні депутати! 

На четверте засідання дванадцятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 30 депутатів. Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Шановні присутні! 

Вчора, 04 червня, відбулося поховання учасника антитерористичної 

операції в східних областях України, старшого сержанта, командира 

відділення 57-ї окремої мотопіхотної бригади Метлинського Миколи 

Володимировича. 

Микола Володимирович зазнав вкрай важких осколкових поранень                   

під час обстрілу з боку найманців Російської Федерації в районі                                 

селища Невельське Донецької області. Він прикрив своїм тілом                                    

дочку санінструктора, яка проходила з ним службу в одному підрозділі, та 

врятував їй життя.  

За життя чоловіка боролися медики у дніпровському госпіталі                           

імені Мечникова, але осколкове поранення було настільки тяжке, що кращим 

лікарям не вдалося врятувати життя чоловіка, 01 червня його серце 
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зупинилося. 

Поховали Миколу Метлинського вчора на Алеї почесних воїнських 

поховань Рівнянського кладовища. 

Світла пам’ять захиснику і герою! 

Прошу вшанувати пам’ять за загиблим хвилиною мовчання. 

 

Але життя продовжується, є в нас і позитивні, приємні події. 

Шановні депутати, запрошені, представники засобів масової інформації! 

Напередодні професійного свята журналістів давайте разом привітаємо 

представників цієї дуже важливої та необхідної для суспільства професії, 

людей, які працюють у засобах масової інформації нашого міста. 

 

Міський голова Райкович А.П. спільно із секретарем міської ради                                  

Табаловим А.О. привітали представників засобів масової інформації, 

журналістів міста з наступаючим професійним святом і вручили відзнаку 

Міської ради та Виконавчого комітету міста Кропивницького “За заслуги”                     

ІІ ступеня, міську журналістську премію імені Віталія Ципіна, подяки міської 

ради та виконавчого комітету міста Кропивницького.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні присутні! 

У роботі четвертого засідання дванадцятої сесії міської ради беруть 

участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Міський голова зачитав повідомлення координатора фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність” у Міській раді міста 

Кропивницького сьомого скликання Волкова І.В. від 15.05.2017 (додається) 

про виключення зі складу фракції депутата Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання Товстогана Богдана Сергійовича.  

 

Надав слово представникам громадських організацій та громадянам 

міста, які записалися на виступ:  

Колесніченку В.Д., який звернувся з проханням розглянути можливість 

здійснення пенсіонерами торгівлі у невстановлених місцях.  

Кушнєровій К.В., яка від імені ініціативної групи батьків міста звернула 

увагу депутатів на необхідність вирішення проблеми щодо поділу на підгрупи 
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учнів у класах загальноосвітніх навчальних закладів міста при вивченні 

окремих предметів та необхідності функціонування груп продовженого дня . 

 

Багну Л.О., який порушив питання щодо надання дозволів на 

встановлення індивідуального опалення. 

Кубі С.І., який висловив власне бачення щодо вирішення питання 

монетизації за пільговий проїзд громадським транспортом міста. 

Шкурупій О.В., яка запропонувала депутатам зробити благодійний 

внесок у вшанування видатних історичних постатей та долучитися до 

встановлення пам’ятного барельєфу Ганні Дмитрян.  

Орєшкову Г.М., який вніс пропозиції стосовно взаємодії Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького з Громадською радою. 

Селіну С.Є., який виступив з приводу розгляду питання щодо 

регулювання земельних відносин. 

Важинській Г.В., яка звернула увагу присутніх на якість виконання 

підрядними організаціями робіт по підведенню комунікацій у мікрорайоні 

Новомиколаївки, наголосила на проблемі крадіжок у СТ ‟Аграрник”, порушила 

питання щодо недостатнього контролю за дотриманням мешканцями 

мікрорайону Правил благоустрою міста. 

Циганку Є.О., голові молодіжного осередку ‟Молодіжне Крило 

Радикальної Партії”, який звернувся до депутатів з проханням приділити 

увагу проблемам молодіжної політики в питаннях організації співпраці 

Молодіжної ради при Виконавчому комітеті міської ради міста 

Кропивницького з молодіжними організаціями міста. Міський голова 

Райкович А.П. доручив начальнику управління молоді та спорту міської ради 

поспілкуватися з головою молодіжного осередку та узгодити питання 

молодіжної політики. 

Есмер В.В., яка висловила свою думку стосовно розгляду питань порядку 

денного ‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 24)”, проект рішення № 

1557, ‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 26, корп. 2)”, проект 

рішення № 1558, ‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній”, проект рішення № 1804,                        

‟Про зміну Харченко К.Ф. цільового призначення земельної ділянки                       

по вул. Вокзальній (біля будинку № 24)”, проект рішення № 1315, ‟Про зміну 

Урись О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній”, 

проект рішення № 1820 та запропонувала зняти з розгляду ці питання.                    

Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), надав коментар стосовно виступу 

громадянки Есмер В.В.  

Шеремету О.С., представнику ради голів ОСББ міста Кропивницького, 

який звернув увагу присутніх на незадовільний стан житлового фонду міста, 

проблеми, які виникають в ході передачі житлових будинків на баланс ОСББ 

та звернувся до депутатів з пропозицією затвердити Програму спільного 
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фінансування та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків у місті Кропивницького на 2018-2021 роки. Міський голова                     

Райкович А.П. озвучив своє бачення вирішення порушеного питання, доручив 

Головному управлінню житлово-комунального господарства міської ради 

відпрацювати питання та до наступного тижня підготуватися до засідання 

Круглого столу за участі представників Європейського банку реконструкції 

та розвитку.  

Лісниченку П.Ю., який порушив питання щодо підвищення рівня 

відкритості та прозорості роботи Міської ради міста Кропивницького у 

рейтингу міст України. Закликав депутатів підтримати доопрацьований 

проект рішення міської ради № 1833 ‟Про утворення наглядових рад в 

комунальних підприємствах Міської ради міста Кропивницького”. 

Нікіфоровій С.А., яка звернулася до депутатів з проханням прискорити  

вирішення питання щодо облаштування тротуарних доріжок у                                       

по вулицях Межовий Бульвар, Ушакова, поновлення дорожньої розмітки та 

звернулася з проханням надати чітку відповідь щодо строків виконання робіт. 

Міський голова Райкович А.П. доручив начальнику Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради Кухаренку В.І. надати 

відповідь представникам громади через депутата Демченка М.І.  

Боршуляку О.В., який виступив щодо доступності користування 

громадським транспортом та звернувся з пропозицією щодо облаштування 

спеціального підйомника для людей з обмеженими можливостями на 

автовокзалі міста.  

Жабчик Л.Г., яка звернула увагу присутніх на питання щодо реалізації 

права мешканців міста на отримання у власність або постійне користування 

земельних ділянок, а саме на необхідність затвердження порядку безоплатної 

передачі земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, 

належні до них будівлі, споруди, прибудинкова територія, що перебувають у 

спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень 

багатоквартирних будинків. Звернулася з проханням надіслати до Кабінету 

Міністрів України звернення з пропозицією в найкоротші терміни розглянути 

та прийняти постанову про затвердження порядку щодо безоплатної 

передачі вищезазначених земельних ділянок та внести зміни до чинного 

законодавства України. Зачитала та передала міському голові підготовлене 

звернення для розгляду депутатами міською ради та прийняття відповідного 

рішення.  

Лузану Л.М., який висловив зауваження до доопрацьованого проекту 

рішення міської ради № 1833 ‟Про утворення наглядових рад в комунальних 

підприємствах Міської ради міста Кропивницького”, вніс пропозицію не 

виключати даний проект рішення до порядку денного дванадцятої сесії 

міської ради та пояснив підстави. 

Цертію О.М., депутату міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), який висловив власну думку 

стосовно доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1833 ‟Про 
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утворення наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста 

Кропивницького”. 

 

Харламовій Л.В., яка порушила питання щодо виділення земельних 

ділянок під забудову або розміщення тимчасових архітектурних споруд, малих 

архітектурних форм поруч із житловими будинками без згоди мешканців, 

висловилася з приводу містобудівної документації.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

04 червня 2018 року відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на якій було 

запропоновано включити до порядку денного 18 загальних та 99 питань щодо 

регулювання земельних відносин. Матеріали вам роздано. Всі додаткові 

питання були опубліковані на офіційному сайті міської ради згідно з чинним 

законодавством. 

Хто за те, щоб включити додаткові питання до порядку денного 

дванадцятої сесії міської ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Також була пропозиція щодо повернення до розгляду проекту рішення 

за реєстраційним № 1621 ‟Про внесення змін до містобудівної документації 

‟План зонування території міста Кіровограда”, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456”, всі схеми 

депутатам роздано. 

Хто за те, щоб включити додаткові питання до порядку денного 

дванадцятої сесії міської ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Які ще є пропозиції щодо порядку денного? 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткові питання, які оприлюднені на офіційному сайті міської ради у 

визначений законодавством термін та розглянуті і підтримані профільними 

постійними комісіями: 

Про передачу майна військовій частині А0680, проект рішення за 

реєстраційним № 1864; 

Про передачу майна військовій частині А1840, проект рішення за 

реєстраційним № 1872; 

Про передачу паливно-мастильних матеріалів Кропивницькому 

міському військовому комісаріату, проект рішення за реєстраційним № 1873; 

Про передачу майна військовій частині 3011 Національної гвардії 

України, проект рішення за реєстраційним № 1866; 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                        

від 27 червня 2017 року № 982 ‟Про затвердження Програми матеріальної 

підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки”, проект 

рішення за реєстраційним № 1868. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом 

Краснокутським О.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

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

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

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                      

від 24 квітня 2018 року № 1595 ‟Про припинення комунального закладу 

‟Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”, проект рішення за 

реєстраційним № 1880, 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                      

від 24 квітня 2018 року № 1596 ‟Про припинення комунального закладу 
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‟Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”, 

проект рішення за реєстраційним № 1881; 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                         

від 24 квітня 2018 року № 1597 ‟Про припинення комунального закладу 

‟Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”,  

проект рішення за реєстраційним № 1882. 

Зміни до вищезазначених рішень вносяться для спрощення процедури 

перетворення медичних закладів з бюджетних установ на комунальні 

некомерційні підприємства, що дасть можливість прискорити проведення 

реформи первинної ланки в цілому. Робота комісій буде здійснюватися                           

під головуванням безпосередніх керівників комунальних закладів охорони 

здоров’я.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом                               

Гамальчуком М.П. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткове питання: 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області, проект рішення 

за реєстраційним № 2012. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом                         

Шамардіним О.С. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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Волкожа Т.П., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткове питання: 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти міста Кропивницького, доопрацьований проект 

рішення за реєстраційним № 1874 (доопрацьований). 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом                       

Волкожею Т.П. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

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

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

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                        

від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                     

на 2016 – 2018 роки”, доопрацьований проект рішення за реєстраційним                                  

№ 1876 (доопрацьований); 

Про передачу управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 26, корп. 1, проект рішення за реєстраційним № 2011. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Дригою В.В. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткове питання: 

Про передачу Кріпаку Д.В. та Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки 

по  вул. Соборній, 40-а, проект рішення без реєстраційного номера. 

Питання стосується переходу права власності на будівлю і на земельну 

ділянку відповідно. 

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Хочу повідомити про конфлікт інтересів і відмову від голосування по 

даному питанню. Також маю пропозицію щодо висвітлення діяльності Міської 

ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, тому пропоную 

включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради додаткове 

питання: 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                      

від 29 березня 2018 року № 1569 ‟Про затвердження Програми                           

висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету на 2018 рік”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом                          

Кролевцем А.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом                          

Кріпаком С.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 
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Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 17 січня 2017 року          

№ 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”, проект рішення за 

реєстраційним № 1885, 

Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому 

на 2018 - 2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 2000. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом                               

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

  

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

Про тимчасові обмеження, проект рішення за реєстраційним № 1889; 

Про надання КП ‟Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між вулицями велика Перспективна та Михайлівська по лівому                     

березі річки Інгул, проект рішення за реєстраційним № 2009; 

Про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г, 

проект рішення за реєстраційним № 1960; 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом                               

Цертієм О.М. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Шановні депутати! 

Вже півроку ігнорується питання щодо звітів голів постійних комісій 

міської ради. На дванадцятій сесії затверджена робоча президія сесії у складі 

міського голови, секретаря міської ради, голови 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. 

Хотів би запитати, коли міська рада буде дотримуватися нормативних 

документів, прийнятих самою радою, і будуть заслухані звіти голів постійних 

комісій? Тільки голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку                                    

Волков І.В. прозвітував, але рішення стосовно нього не прийняте. 

 

Райкович А.П.: 

Надаю слово голові 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 

Линченку М.Д. 

 

Линченко М.Д., 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, депутат міської ради (фракція 

політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні колеги! 

Є пропозиція включити до порядку денного дванадцятої сесії міської 

ради питання ‟Про звіти голів постійних комісій Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшли пропозиції від депутатів Демченка М.І., Линченка М.Д. 

включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про 
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звіти голів постійних комісій Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще пропозиції щодо порядку денного дванадцятої сесії міської ради? 

Немає. 

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного дванадцятої сесії 

міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1686 “Про доповнення до порядку денного 

дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до вимог Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13:42. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Продовжуємо роботу.  

Шановні депутати! 

Пропоную спочатку розглянути додаткові загальні питання, далі 
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перейти до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин, а саме 

питань із основного переліку, а потім до додаткових питань. 

На даний момент немає зареєстрованих депутатських запитів. Можливо 

у депутатів є запити, які вони хотіли б озвучити з голосу? Є. 

Надаю слово депутату міської ради Цертію О.М. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Вчора я надав вам для ознайомлення текст мого депутатського запиту, 

який стосується актуальної і важливої проблеми, а саме впорядкування 

розміщення тимчасових споруд в місті.  

Вчора міський голова прийняв кардинальне рішення щодо заборони 

розміщення тимчасових споруд у місті до затвердження комплексної схеми їх 

розміщення. Але є моменти, які залишаються невирішеними. Тому за 

результатами розгляду мого депутатського запиту пропоную підтримати 

проект рішення, який містить пункти щодо впорядкування розміщення 

тимчасових споруд.  

Пояснив суть питання, звернув увагу на необхідність розроблення 

комплексної схеми шляхом прийняття рішення міської ради, визначитися з 

архетипами тимчасових споруд з метою їх стандартизації, заборонити 

розміщення тимчасових споруд в історичній і центральній частинах міста, 

провести перевірку всіх паспортів прив’язки тимчасових споруд, передбачити 

перевірку поданої заявником інформації, щодо наявності у нього у власності 

або в користуванні земельної ділянки з відповідним цільовим призначенням, що 

відповідає плану зонування міста.  

 

Райкович А.П.: 

Мною було надано доручення заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенку О.В. в період до 01 серпня                       

2018 року розробити відповідні нормативні документи щодо затвердження 

комплексної схеми тимчасових споруд на засіданні міської ради. Даний 

депутатський запит співпадає з дорученням.  

Ставлю на голосування депутатський запит Цертія О.М. Хто за те, щоб 

підтримати даний депутатський запит, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Мною видано розпорядження міського голови відповідно до якого 

накладено вето на розміщення малих архітектурних форм. В період з 01 серпня 

2018 року після виконання мого розпорядження малі архітектурні форми 

будуть розміщатися відповідно до пріоритетності, значимості, необхідності 

для міста, зовнішньому вигляду, рівню орендної плати в залежності від форми 

власності.  

Є ще депутатські запити? Немає.  

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування території міста 

Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради                               

від 17 вересня 2013 року № 2456”. Проект рішення за реєстраційним № 1621. 

Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради, надав інформацію, що проект рішення погоджений профільною 

постійною комісією.  

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні колеги! 

Оскільки проект рішення містить багато пунктів і стосовно деяких з них 

є непорозуміння та запитання, пропоную взяти проект рішення за основу. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Андрію Павловичу! 

У депутатського корпусу є узгоджена позиція щодо розгляду даного 

проекту рішення. Але для того, щоб все було зрозуміло для громадськості, 

прошу доповісти по всіх пунктах проекту рішення. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

У даному проекті рішення є пункти, які безпосередньо стосуються 

мікрорайону Новоолексіївки, інтереси яких я представляю. Прошу розглядати 

даний проект рішення по пунктах. 

 

Мездрін В.М. зачитав проект рішення по пунктах з демонстрацією схем 

земельних ділянок на екрані проектора та надав детальне роз’яснення.  

 



15 

 

Капітонов С.І.: 

У пункті 4 проекту рішення йдеться про землі комунальної власності. 

Якщо розглядати земельну ділянку, то зліва розташовані землі залізниці. 

Поруч також розташовані землі комунальної власності. Було прохання щодо 

зміни зонування цих земельних ділянок. Земельні ділянки знаходяться в 

занедбаному стані, там утворився смітник. Мешканці пропонують віддати ці 

землі під будівництво. Чи буде змінено зонування?  

 

Мездрін В.М.: 

Ні. Пропонується змінити зонування земельної ділянки відповідно  до 

наданої схеми.  

 

Капітонов С.І.: 

Є учасники АТО, які б хотіли отримати в цьому районі земельні ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Є відповідна процедура отримання земельних ділянок. Питання може 

бути винесено на розгляд наступної сесії. 

 

Мездрін В.М.: 

Зараз надходить дуже багато звернень. Такий проект рішення вперше 

виноситься на розгляд міської ради. Готується наступний проект рішення, в 

якому будуть враховані інші заяви і пропозиції.  

 

Райкович А.П.: 

Земельна ділянка не буде використовуватися на інші цілі. Зараз земельні 

ділянки першочергово надаються учасникам АТО.  

 

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

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

Поясніть розташування земельної ділянки, зазначеної у пункті 16 даного 

проекту рішення. Вчора на засіданні сесії йшлося про прошення газових 

комунікацій в цьому районі. Також у цьому районі розташований дитячий 

стадіон. Чи не є це та територія? 

Якщо немає відповіді, прошу відтермінувати розгляд даного пункту 

проекту рішення для з’ясування місця розташування земельної ділянки.  

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Пропоную перенести розгляд пунктів 1, 2 проекту рішення на наступне 

засідання сесії.  
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Райкович А.П.: 

Пропоную відкласти розгляд пунктів, відносно яких у депутатів є 

запитання, виїхати разом з головним архітектором міста на місце, а потім 

винести на розгляд сесії.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Шановні депутати! 

Я представляю мікрорайон Новоолексіївки. У пункті 18 даного проекту 

рішення йдеться про земельну ділянку між вулицями Глибка, Курганною, 

Аксьонкіної, Ушакова. Мною надіслано близько 15 звернень до різних 

інстанцій щодо незаконної забудови цієї території, яка визначена як 

рекреаційна зона, тому приватні будинки не можуть там будуватися. Як 

правило, такі зони у мікрорайонах створюються для того, щоб в ході розвитку 

інфраструктури були місця для розміщення магазинів, спортивних комплексів, 

дитячих закладів чи інших соціальних об’єктів. Я маю різні відповіді на 

звернення. У даному пункті зазначений квартал незаконної забудови. Не було 

змінено цільове призначення земельної ділянки. Сьогодні існує проблема, 

коли не відбулося зміни цільового призначення земельних ділянок, а будинки 

вже збудовані. Це чергова схема, як ‟відмиваються” земельні ділянки. Навів 

приклад.  

Закликаю не голосувати за цей пункт. Я буду принципово голосувати 

проти цього пункту.  

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Прошу оголосити перерву на п’ять хвилин.  

 

Райкович А.П.: 

На вимогу голови фракції політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 

оголошується перерва на п’ять хвилин. 

 

Після перерви о 15.06. 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалися 35 депутатів, відсутні 8 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 
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Розглядається питання порядку денного “Про внесення змін до 

містобудівної документації ‟План зонування території міста Кіровограда”, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року 

№ 2456”.  

Ми заслухали інформацію по даному питанню і у депутатів виникли 

запитання стосовно чотирьох пунктів проекту рішення. 

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Нагадую, що була пропозиція взяти проект рішення за основу, а потім 

голосувати по пунктах. 

 

Райкович А.П.: 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Депутатами було внесено дві пропозиції щодо розгляду даного проекту 

рішення. 

Депутат Краснокутський О.В. запропонував голосувати за проект 

рішення в цілому за виключенням пунктів, відносно яких у депутатів є 

запитання (пункти 1, 2 , 16, 18).  

Також надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О. голосувати по 

кожному пункту окремо.  

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому за 

виключенням пунктів 1, 2, 16, 18. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 
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“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1687 “Про внесення змін до містобудівної 

документації ‟План зонування території міста Кіровограда”, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради  від 17 вересня                        

2013 року № 2456” (додається). 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

4 0 0 4 8 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 3 3 

“Опозиційний блок” 3 0 0 1 4 

‟УКРОП” 0 0 0 4 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 1 0 2 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

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

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1835. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач 

сектора з мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1688 “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 1851 

(доопрацьований). Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової 

роботи міської ради. 

 

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

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

Шановні депутати! 

Є доповнення до даного проекту рішення, а саме пропоную пункт 1 

доповнити підпунктом 3 в редакції: 

‟у пункті 20 додатка 2 слова та цифри ‟Управління охорони здоров’я - 

9” замінити на слова та цифри ‟Управління охорони здоров’я - 10”. 

У зв’язку із запровадженням медичної реформи виникла потреба у 

залученні додаткових трудових ресурсів. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

Райкович А.П.: 
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Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. внести доповнення 

до даного проекту рішення, саме пункт 1 доповнити підпунктом 3 в редакції: 

‟у пункті 20 додатка 2 слова та цифри ‟Управління охорони                          

здоров’я - 9” замінити на слова та цифри ‟Управління охорони здоров’я - 10”. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1689 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 
 

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

реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1852 (доопрацьований). Доповідач Дзюба Н.Є. ‒ 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

міської ради. 

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні колеги! 

Прошу зауважити даний проект рішення не був погоджений постійною 

комісією 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. Комісією було прийнято 
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рішення підготувати від імені постійної комісії та направити на адресу 

Державної регуляторної служби України лист щодо відповідності даного 

проекту рішення вимогам чинного законодавства. Поки що відповіді ми не 

отримали. Є сумнівні питання. 

Пропоную не підтримувати даний проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1690 “Про реорганізацію виконавчого органу 

та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня                         

2014 року № 3263” (додається). 

 

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

затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1829. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення 

міської ради, зачитала склад комісії.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1691 “Про затвердження складу комісії з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького” (додається). 

 

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

внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

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

2017 року № 759 (зі змінами)”. Проект рішення за реєстраційним № 1869 

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

підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення 

міської ради, відповіла на запитання депутата Краснокутського О.В., що 

проектом Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки 

передбачені кошти не лише на лікування учасників АТО, а й членів їх сімей. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1692 “Про внесення змін до Заходів                                

щодо реалізації Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей 

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

2017 року № 759 (зі змінами)” (додається). 

 

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

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поминального обіду”. Проект рішення за реєстраційним № 1870 

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

підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1693 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поминального обіду” 

(додається). 

 

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

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

№ 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та                            

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                              

на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1858 

(доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1694 “Про внесення змін та доповнень до 

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

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

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

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1859. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

Питання обговорене та розглянуте на засіданні профільної остійної 

комісії. Вчора відбулася нарада в обласній державній адміністрації під 

головуванням першого заступника голови облдержадміністрації, де дули 

визначені фінансові критерії до фінансування захищених статей, а саме 

фінансування управління освіти, закладів охорони здоров’я. Збільшується 

складова  впливу міського бюджету, тому необхідно внести корегування до 

міського бюджету та врахувати додатково 12 млн грн на фінансування 

першочергових потреб управління охорони здоров’я.  
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Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради 

міської ради: 

Управлінню охорони здоров’я пропонується передбачити                              

(+ 15,0 млн грн), управлінню освіти ‒ (+10,0 млн грн) та на нову українську 

школу ‒ (+1,800 млн грн).  

Також можливі додаткові пропозиції по внутрішньому перерозподілу по 

галузі охорони здоров’я.  

 

Матяшова Л.П., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні колеги! 

З метою своєчасної виплаті заробітної плати, відпускних та матеріальної 

допомоги педагогічним працівникам закладів середньої загальної освіти, 

пропонуємо врахувати у проекті рішення міської ради № 1859 “Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року 

№ 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік” збільшення видатків: 

на заробітну плату для закладів загальної середньої освіти на 12 млн грн; 

за кодом 0611020 ‟Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами” ‒ 11,300 млн грн; 

за кодом 1011070 ‟Надання загальної середньої освіти спеціальними 

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 

закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку” ‒ 700 000 грн 

за рахунок внутрішнього перерозподілу по галузі управління освіти.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції депутата Матяшової Л.П. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1695 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський 

бюджет на 2018 рік” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 
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2016 року № 68 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України 

‟Про адміністративні послуги” на 2016 ‒ 2018 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1828 (доопрацьований). Доповідач Шевченко А.О. ‒ 

начальник управління адміністративних послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1696 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 ‟Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про 

адміністративні послуги” на 2016 - 2018 роки” (додається). 

 

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

найменування провулка”. Проект рішення за реєстраційним № 1830. 

Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1697 “Про найменування провулка” 

(додається). 

 

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

надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького розподільчого пункту міської 

електромережі”. Проект рішення за реєстраційним № 1831. Доповідач                     

Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної власності міської ради. 

 

Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради, 

доповів по проекту рішення та відповів на запитання депутата                            

Капітонова С.І. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1698 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького розподільчого пункту міської електромережі” 

(додається). 

 

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

оптимізацію мережі закладів освіти”. Проект рішення за реєстраційним                             

№ 1834. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

До мене звернулися мешканці стосовно цього питання. Хотів би 

розібратися у ситуації, тому прошу відтермінувати розгляд проекту рішення 

до наступного засідання сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Я можу поставити на голосування Вашу пропозицію, але 

відтермінування нічого не  вирішить, тому що на сьогоднішній день у бюджеті 

міста немає коштів для того, щоб профінансувати в повному обсязі до кінця 

року заробітну плату відповідно до затвердженого штатного розпису.  

 

Кріпак С.В.: 

Прошу перенести розгляд проекту рішення на наступне засідання сесії.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Я підтримую пропозицію депутата Кріпака С.В., тому що у цій ситуації 

є багато запитань. Вивчивши це питання, здається, що просто зводяться 

рахунки з пані Приліпко В.І. Треба перенести розгляд питання, щоб 

розібратися.  
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Райкович А.П.: 

Питання стосується освіти в цілому. Це серйозні питання бюджетного 

фінансування. Сьогодні треба чітко спрямовувати директорів шкіл на 

майбутній рік. На сьогоднішній день ми не зможемо фінансувати ряд 

напрямків. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Кріпака С.В., прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І.: 

Я знімаю свою пропозицію. 

Також є запитання, чи узгоджено це питання з батьками? 

 

Райкович А.П.: 

Так як у навчальному закладі склалася конфліктна ситуація, частина 

батьків підтримує реорганізацію, частина ‒ проти.  

 

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

На початку травня проводилися збори голів батьківських комітетів 

спільно з представниками педагогічного ліцею, педагогічного університету. 

Батьки задавали запитання і залишилися задоволеними відповідями. Вони 

налаштовані на розвиток навчального закладу із впровадженням інновацій, які 

запропонує Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені В. Винниченка. 

 

Демченко М.І.: 

Всім відомо, що у ЗОШ № 18 склалася конфліктна ситуація, коли 

батьківськи розділилися на дів частини. В цьому питання було краще 

розібратися, але так не відбувається.  

Нагадаю, що Приліпко В.І. чотири рази виграла суд по справах, в яких 

було встановлено, що їй незаконно винесли догану, незаконно звільнили. 

Ніхто не вибачився перед людиною за те, що її незаконно звільнили. Крім того, 

міська рада заплатила з міського бюджету кошти в межах 100,0 тис. грн. Зараз 

є намагання реорганізувати найбільшу школу міста, тому що вона виграє 

наступний суд. 

Треба розібратися, чому з міського бюджету сплачуються за незаконне 

звільнення людини. Треба дочекатися рішення суду.  
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Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Питання стосується виключно реорганізації навчального закладу. 

пропоную перейти до голосування. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1699 “Про оптимізацію мережі закладів 

освіти” (додається). 

 

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

звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків                                          

від абонентської плати за користування квартирними телефонами”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1847. Доповідач Вергун О.С. ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1700 “Про звільнення осіб з інвалідністю                                          

І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами ” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018                      

№ 1429”. Проект рішення за реєстраційним № 1849 (доопрацьований). 

Доповідач Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1701 “Про внесення змін та доповнень до 

Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1429” (додається). 

 

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

утворення наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради                                             

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1833 

(доопрацьований). Доповідач Цертій О.М. ‒ депутат міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

За весь час існування комунальних підприємств територіальна громада 

міста мала дуже багато претензій до їх роботи. Найбільше скарг надходило 

стосовно бездіяльності комунальних підприємств, низької ефективності їх 

роботи, невиконання покладених відповідно до статутів завдань та функцій, 

керівники та посадові особи підприємств звинувачувалися у корупційних діях. 

Практика створення наглядових рад на підприємствах є досить поширеною у 

світі.  

Ознайомив присутніх з метою діяльності, основними завданнями, 

функціями, порядком утворення, організації діяльності та ліквідації 

наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста 

Кропивницького, повноваженнями членів наглядової ради. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

 

 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 
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“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 1856 

(доопрацьований). Доповідач Каменська І.Е. ‒ т.в.о. начальника управління 

апарату міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1702 “Про зняття з контролю окремих рішень 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання” (додається). 

 

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

створення комунального закладу ‟Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання Міської ради міста Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1857 (доопрацьований). Доповідач Колодяжний С.О. ‒ 

начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” –36 , 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1703 “Про створення комунального закладу 

‟Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської 

ради міста Кропивницького” (додається). 

 

 

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

доповнення до Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1871 (доопрацьований). Доповідач Паливода А.А. ‒ 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та                          

інвестицій ‒ начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1704 “Про доповнення до Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2018 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна військовій частині А0680”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1864. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1705 “Про передачу майна військовій частині 

А0680” (додається). 

 

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

передачу майна військовій частині А1840”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1872. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони міської ради. 

 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1706 “Про передачу майна військовій частині 

А1840” (додається). 

 

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

передачу паливно-мастильних матеріалів Кропивницькому міському 

військовому комісаріату”. Проект рішення за реєстраційним № 1873. 

Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1707 “Про передачу паливно-мастильних 

матеріалів Кропивницькому міському військовому комісаріату” 

(додається). 

 
 

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

передачу майна військовій частині 3011 Національної гвардії України”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1866. Доповідач Шишко О.М. ‒ 

начальник відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 
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“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1708 “Про передачу майна військовій частині 

3011 Національної гвардії України” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня                         

2017 року № 982 ‟Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1868. Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1709 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 ‟Про 

затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2017-2018 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1595 ‟Про припинення комунального закладу ‟Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини” шляхом перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1880. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 
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“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1710 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1595 ‟Про 

припинення комунального закладу ‟Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1596 ‟Про припинення комунального закладу ‟Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення 

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

реєстраційним № 1881. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1711 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 ‟Про 

припинення комунального закладу ‟Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1597 ‟Про припинення комунального закладу ‟Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення 

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

реєстраційним № 1882. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров'я міської ради. 

 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1712 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597 ‟Про 

припинення комунального закладу ‟Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Кропивницького Кіровоградської області”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2012. Доповідач Пидорич В.О. ‒ заступник начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Є необхідність в доповіді? Немає.  

Є запитання, пропозиції, виступи? 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний головуючий! 

Шановний доповідачу! 

Матеріали відносно цього питання були роздані депутатам тільки 

сьогодні. У проекті рішення йдеться про затвердження технічної документації 

Командитним товариством ‒ науково-впроваджувальною фірмою ‟Нові 

технології”. Питання не виносилося на розгляд постійних комісій міської ради 

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

розвитку, з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. Відсутня 

інформація стосовно надходжень або втрат міського бюджету в разі 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.  

Відомо, що щороку Держгеокадастр на підставі постанов Кабінету 

Міністрів України затверджує нові коефіцієнти по земельних ділянках, 

враховуючи рівень інфляції. Даним проектом рішення пропонується 

принципово нова схема щодо затвердження технічної документації. Чому 

пропонується поспіхом прийняти даний проект рішення? 

Також хотілося б почути цифри щодо збільшення чи зменшення 

надходжень до міського бюджету, враховуючи це рішення. На засіданні 

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

планування та соціально-економічного розвитку обговорювалося питання 
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щодо наповнення міського бюджету за рахунок плати за землю та зазначалося, 

що багато підприємств останнім часом уникають сплати коштів, передбачених 

договором оренди земельної ділянки, або взагалі уникають заключення таких 

договорів.  

Чи не призведе затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель в разі збільшення плати за землю до застосування 

нових схем щодо уникнення сплати за землю.  

Чому це питання виноситься на розгляд міської ради без обговорення на 

засіданнях профільних постійних комісій? 

 

Пидорич В.О., заступник начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської 

ради: 

Нормативна грошова оцінка земель розробляється раз на п’ять років. 

Термін існуючої нормативної грошової оцінки спливає. З 01 січня 2019 року 

вводиться в дію нова нормативна грошова оцінка. Очікуються збільшення 

надходжень до міського бюджету від плати за землю до 20 %. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Мене здивував пункт 4 даного проекту рішення, яким пропонується 

зобов’язати платників плати за землю з 01 січня 2019 року у встановленому 

законодавством порядку здійснювати самостійне обчислення суми плати за 

землю.  

Необхідно провести громадські слухання для того, щоб роз’яснити 

мешканцям принцип та механізм проведення розрахунків. Навіть депутатам 

не надали жодних розрахунків. Громаді треба пояснити, як обчислювати цей 

податок.  

 

Пидорич В.О.: 

Пунктом 3 даного проекту рішення передбачається, що відділом 

Держгеокадастру у Кіровоградському районі Кіровоградської області при 

видачі витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок враховуватиметься щорічна індексація відповідно до вимог 

діючого законодавства, на підставі якої буде нараховуватися плата за землю.                          

З 01 січня 2019 року буде введена в дію нова нормативна грошова оцінка. 

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, депутат міської ради (голова 

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

Це питання розглядалося постійною комісією міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Є пропозиція відкласти 

розгляд даного проекту рішення. 
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Райкович А.П.: 

Надійшли пропозиції депутатів Шамардіна О.С., Волкова І.В. відкласти 

прийняття рішення з даного питання. Депутатам, яких не задовольнило 

роз’яснення, надане заступником начальника управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради, в термін до 

наступного засідання сесії міської ради уточнити всі питання та розглянути 

даний проект рішення на наступному засіданні сесії міської ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу в робочому порядку доопрацювати це питання та винести на 

розгляд наступного засідання сесії.  

Андрію Олександровичу Табалов! 

Прошу потім узгодити це питання з керівниками фракцій. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної 

середньої освіти міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним                   

№ 1874. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1713 “Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти міста 

Кропивницького” (додається). 

 

 

 

 

Райкович А.П.: 



38 

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                   

2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального                            

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                     

на 2016 – 2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1876 

(доопрацьований). Доповідач Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1714 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки” 

(додається). 

 

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

передачу управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 26, корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2011. Доповідач 

Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва 

міської ради: 

Чи врахована у даному проекті рішення рекомендація профільної 

постійної комісії доповнити назву та пункти 1-3 проекту рішення                             

словами ‟(незавершене будівництво)”?  

Мешканці будинку, який має таку ж адресу, були присутніми на 

засіданні постійної комісії.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з доповненням, а саме доповнити назву та пункти 1-3 проекту рішення                             

словами ‟(незавершене будівництво)”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1715 “Про передачу управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького у постійне 

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

(додається). 

 

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

передачу Кріпаку Д.В. та Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки                                    

по  вул. Соборній, 40-а”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Депутат Кріпак С.В. проінформував про наявний конфлікт інтересів у 

даному питанні. 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1716 “Про передачу Кріпаку Д.В. та                         

Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній, 40-а” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 

2018 року № 1569 ‟Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2018 рік”. 

Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач Якунін С.В. ‒ 

начальник відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради. 

Якунін С.В., начальник відділу по роботі із засобами масової інформації 

міської ради, пояснив суть змін, які пропонується внести до Програми 
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висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету на 2018 рік. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1717 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1569 ‟Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2018 рік” (додається). 

 

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

внесення доповнення до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 

‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

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

реєстраційним № 1885. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1718 “Про внесення доповнення до рішення 

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

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху                            

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

 

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

затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому                                    

на 2018 - 2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2000. Доповідач 



41 

 

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Основні зміни стосуються: співфінансування за рахунок коштів                                 

міського бюджету в розмірі 90 %, за рахунок коштів співвласників 

багатоквартирних житлових будинків ‒ 10 %, періодичність проведення 

капітальних ремонтів ‒ 5 років, наступне співфінансування у відношенні 80 % 

на 20 %. 

 

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

Ляшка): 

Це питання узгоджене з радою голів об’єднань співвласників 

багатоквартирних житлових будинків? 

 

Кухаренко В.І.: 

Сьогодні виступав представник ради, який безпосередньо просив 

підтримати цей проект рішення. Ми відпрацювали всі спірні питання.  

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Даний проект рішення оприлюднений 31.05.2018. Чи не краще було б 

відкласти розгляд цього питання на наступне засідання сесії? 

 

Кухаренко В.І.: 

Термін в 20 робочих днів не витримано. Постійна комісія рекомендувала 

включити це питання до порядку денного, 12 червня 2018 року це питання 

буде розглядатися на засіданні виконавчого комітету. Питання пов’язане з 

будівництвом. Якщо буде затриманий процес виготовлення проектно-

кошторисної документації та проведення процедури підписання угод, 

реалізовувати це рішення буде надзвичайно складно.  

 

Капітонов С.І.: 

Якщо рішення буде опротестовано у зв’язку з недотриманням строків 

оприлюднення? 

 

Табалов А.О.: 

Є декілька варіантів. Якщо питання суспільно важливе, депутат може 

озвучити підстави і включити його до порядку денного з голосу. В іншому 

випадку аргументація необхідності включення питання протоколюються на 

засіданні проведення узгоджувальної наради. Зроблено і те, і інше. Немає 

жодних порушень.  

 

Райкович А.П.: 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1719 “Про затвердження Програми спільного 

фінансування та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

тимчасові обмеження”. Проект рішення за реєстраційним № 1889. Доповідач 

Цертій О.М. ‒ депутат міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1720 “Про тимчасові обмеження” (додається). 

 

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

надання КП ‟Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між 

вулицями велика Перспективна та Михайлівська по лівому березі річки Інгул”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2009. Доповідач Пидорич В.О. ‒ 

заступник начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Пидорич В.О., заступник начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, пояснив суть 

питання. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), прокоментував основні 

положення проекту рішення та закликав депутатів підтримати проект 

рішення.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1721 “Про надання КП ‟Благоустрій” Міської 

ради міста Кропивницького” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між вулицями велика 

Перспективна та Михайлівська по лівому березі річки Інгул” (додається). 

 

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

надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г ”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1960. Доповідач Пидорич В.О. ‒ заступник начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

 

Пидорич В.О., заступник начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської 

ради: 

Земельна ділянка перебувала в оренді у Тіпайла М.С. Зараз договір 

оренди припиняється у зв’язку з продажем майна, розміщеного на земельній 

ділянці, та надається дозвіл Жиминюк В.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 25 років 

для розміщення виробничої бази площею 0,4642 га. Був конфлікт із 

суміжником. 

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

На скільки мені відомо, суміжник зазначеної земельної ділянки 

повідомив, що заявник намагається звести на земельній ділянці промисловий 

об’єкт поруч з його земельною ділянкою, відведеною під житлове 

будівництво. Звернувся з проханням не надавати дозвіл на виготовлення 

проектної документації щодо відведення в оренду земельної ділянки. 

Повідомляю про наявність конфлікту із суміжником. Прохання не відводити 

дану земельну ділянку.  

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 
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Це питання декілька разів виносилося на розгляд профільної постійної 

комісії та було погоджене. Цільове призначення земельної ділянки ‒ землі 

промисловості. Переважне право має та особа, яка використовує земельну 

ділянку за призначенням. Але зважаючи на те, що сьогодні немає порозуміння 

у цьому питанні, пропоную перенести його розгляд на наступне засідання 

сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Вважаю, що треба проголосувати. В разі потреби ми можемо 

повернутися до голосування за даний проект рішення.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Дійсно, у даному питанні є конфлікт між суміжними 

землекористувачами. Вони обидва зверталися до депутатів. Але даним 

проектом рішення ми не передаємо земельну ділянку, а надаємо дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою, в якому будуть узгоджені межі суміжних 

землекористувачів. У них буде можливість домовитися і вирішити всі спірні 

питання. Ми не маємо права відмовляти людині і позбавляти її права на 

земельну ділянку, на якій розташоване приватне нерухоме майно. Пропоную 

підтримати даний проект рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція перейти до голосування відносно даного питання. Хто за 

те, щоб прийняти даний проект рішення за основу і в цілому, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

На вимогу голови фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”                        

Дриги В.В. оголошується перерва на п’ятнадцять хвилин.  

 

Після перерви о 17.06. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Час перерви сплив. Прошу зареєструватися. 
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 17 депутатів, відсутні 26 депутатів. Кворуму, 

необхідного для продовження роботи сесії, немає. 

 

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

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

четверте засідання дванадцятої сесії міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва в роботі дванадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

Четверте засідання дванадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького завершено. 

Дякую за роботу. 

Про дату проведення наступного засідання дванадцятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено 

додатково. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 


