
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л    №  57 

першого засідання чотирнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 31 січня 2019 року м. Кропивницький 

 

Чотирнадцяту сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський 

голова Райкович А.П. 

 

Міський голова Райкович А.П. та секретар міської ради Табалов А.О.         

від імені президента Національного олімпійського комітету України Сергія 

Назаровича Бубки вручили цінні подарунки призеру Юнацьких Олімпійських 

ігор, які проходили з 06 по 18 жовтня 2018 року в Аргентині, Олегу Дорощуку 

(виборов бронзову медаль зі стрибків у висоту, завоював звання чемпіона 

України та став срібним призером чемпіонату Європи) та його тренеру 

Геннадію Здітовецькому.  

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

Вчора відбулася робоча нарада з представниками Громадської ради     

міста Кропивницького, на якій розглядалося питання про можливість виступів 

представників громади до початку засідання сесії. Було прийнято рішення на 

сьогоднішньому засіданні сесії до початку офіційної частини надати слово 

громадянам, які записалися на виступ, з відповідним регламентом, а саме, щоб 

час виступів не перевищував 30 хвилин.  

Надав слово представникам громадських організацій та громадянам 

міста, які записалися на виступ:  

Козубу І.Б., який від імені представників громадськості озвучив 

пропозиції щодо заслуховування виступів громадян на засіданнях сесій міської 

ради.  

Кубі С.І., Орєшкову Г.М., які розкритикували зміни, внесені до 

Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання в частині 

виступів громадян. Орєшков Г.М. запропонував утворити робочу групу у 

складі представників від громадськості і депутатів Міської ради міста 

Кропивницького по напрацюванню внесення змін до Регламенту. 

Сінченку Д.В., який надав інформацію стосовно індексу 

демократичності Міської ради міста Кропивницького серед міст України, 

озвучив пропозиції до Статуту територіальної громади міста 
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Кропивницького, звернувся до міського голови, секретаря міської ради з 

проханням ініціювати прийняття окремого положення про громадську 

експертизу. Проінформував про підготовку та направлення на розгляд міської 

ради проекту Регламенту Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

Бочарову-Тузу В.В., який звернувся до депутатів з проханням внести 

доповнення до проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2429 в 

частині звільнення засуджених від сплати державного мита. 

Шишацькій Н.М., яка звернула увагу присутніх на спірні питання 

стосовно проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2568. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні присутні! 

На чотирнадцяту сесію міської ради прибув та зареєструвався                                 

41 депутат. Відсутні 2 депутати. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

Чотирнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького оголошую 

відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Шановні присутні! 

У роботі чотирнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

місті Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. Є пропозиція обрати до складу робочої 

президії голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Шамардіна О.С. Немає заперечень? Немає. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Прошу Олександра Сергійовича зайняти місце в робочій президії. 

 

 Шановні депутати! 

Вам розданий проект порядку денного чотирнадцятої  сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, який складається з 40 загальних                   

та 101 питання щодо регулювання земельних відносин. Всі питання 

обговорювалися на погоджувальній нараді.  

Пропонується даний проект порядку денного взяти за основу. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

28 січня 2019 року відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій. З проекту порядку 

денного пропоную виключити питання за порядковим № 36, проект рішення 

за реєстраційним № 2436 ‟Про внесення змін до рішення міської ради                     

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

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання”.  

Також пропонується перенести питання за порядковим № 101, проект 

рішення за реєстраційним № 2585 ‟Про технічну документацію”, на початок 

розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 

Депутатами було запропоновано включити до порядку денного 

чотирнадцятої сесії міської ради дев’ять  додаткових питань. Матеріали вам 

попередньо роздано. Прошу депутатів оголосити пропозиції.  

 

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

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

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про надання згоди на безоплатну передачу з                   

державної власності до комунальної власності територіальної громади                                                  

м. Кропивницького”, проект рішення за реєстраційним № 2587.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про передачу ПП ‟Укртехноторг” в оренду земельної 

ділянки по вул. Смоленській, 2-в”, проект рішення за реєстраційним № 2478.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Розгачова Р.О. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

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

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

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради                                     

від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”, 

проект рішення за реєстраційним № 2452.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Гамальчук М.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради                                   

від 06 листопада 2018 року № 1954”, проект рішення за реєстраційним № 2586.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 

Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції                                    

сім’ї в Україні”, проект рішення за реєстраційним № 2432.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Капітонова С.І. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради                                

міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1966 ‟Про внесення змін 

до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1200 ‟Про надання 

згоди на безоплатну передачу з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького світлофорних об’єктів”, проект 

рішення за реєстраційним № 2455.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Зайченко В.В.: 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради                               

міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263”, 

проект рішення за реєстраційним № 2617. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до проекту порядку денного чотирнадцятої сесії 
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міської ради питання ‟Про відмову ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                     

вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”, проект рішення без 

реєстраційного номера. Профільною постійною комісією було одноголосно 

прийнято рішення підготувати проект рішення про відмову у наданні                          

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 7, корп. 1). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
 

Шановні депутати! 

На погоджувальній нараді з боку керівників депутатських фракцій, груп, 

голів постійних комісій прозвучала пропозиція включити до порядку денного 

чотирнадцятої сесії міської ради питання ‟Про звіти голів постійних комісії 

Міської ради міста Кропивницького”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Повідомляю, що відповідно до пропозицій депутатів, керівників фракцій 

до порядку денного запропоновано постійно включати питання: 

‟Про інформацію начальника управління захисту економіки в 

Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної 

поліції України, відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 06 вересня 2018 року № 1788 ‟Про депутатський запит групи депутатів 

Міської ради міста Кропивницького”. Духно Володимир Миколайович, 

начальник управління захисту економіки в Кіровоградській області 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України, не надав 

інформацію.  
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‟Про інформацію начальника відділу розслідувань особливо тяжких 

злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788 ‟Про депутатський запит 

групи депутатів Міської ради міста Кропивницького”. Доповідач ‒                          

Рудненко Олександр Миколайович, начальник відділу  розслідувань особливо 

тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області.  

Якщо немає більше пропозицій, пропоную проект порядку денного 

чотирнадцятої сесії міської ради міста Кропивницького прийняти в цілому з 

урахуванням внесених змін та доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2265 “Про затвердження порядку                           

денного чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького                                                

сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

оголошуються заяви, оголошення, запитання. 

Надійшла заява від депутата міської ради Бєлова В.В. про вихід зі                    

складу фракції політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ                         

ПАТРІОТІВ - УКРОП”. 

Зачитав заяву депутата Бєлова В.В. (додається). 

 

Які ще є оголошення, повідомлення? 

 

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

присутніх про стан розгляду справи стосовно звільнення директора НВО 

ЗОШ № 18 Приліпко В.І.  

Надав інформацію про вирішення питання щодо виділення земельної 

ділянки на березі річки, а саме повернення зазначеної земельної ділянки у 

комунальну власність за зверненням органів прокуратури до суду.  

Подякував начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Коваленку С.М. за допомогу у розчистці 

основних доріг мікрорайону Новоолексіївки від снігу. 
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Звернувся з проханням провести роз’яснювальну роботу поміж 

мешканців міста про обов’язок  розчищати від снігу прилеглу до будинків 

територію. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), підняв проблемні питання, 

пов’язані з влаштуванням дітей, вилучених із неблагополучних сімей, до                       

комунального закладу “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з 

притулковими групами” Кіровоградської обласної ради. Звернувся до міського 

голови з проханням розпочати роботу у напрямі створення міського центру 

для реабілітації зазначених категорій дітей. 

 

Райкович А.П.: 

Будемо спільно вирішувати це питання. 

 

Депутат Демченко М.І. звернувся з проханням надати відповідь на 

депутатське запитання про вжиті заходи для допомоги громадянці         

Левицькій З.О. у вирішенні проблеми підтоплення її подвір’я та будинку 

стічними водами внаслідок порушення рельєфу власниками сусідніх 

домоволодінь.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання ‒ “Про депутатські запити депутатів міської ради”.  

Протягом міжсесійного періоду до управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького для реєстрації депутатських запитів не надійшло. 

Якщо у депутатів є депутатські запити, прошу їх оголосити. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Оголосив усний депутатський запит щодо незадовільної роботи 

товариства з обмеженою відповідальністю ‟Екостайл”. Наголосив, що 

зазначене підприємство-монополіст систематично порушує умови укладених 

договорів. Однією з причин незадовільної роботи є відсутність матеріально-

технічної бази, а саме необхідної кількості техніки для забезпечення 

дотримання графіку вивозу сміття та твердих побутових відходів. Звернув 

увагу, що ситуація, яка створилась, загрожує негативними екологічними 

наслідками та створює загрозу для проживання мешканців міста 

Кропивницького. Зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Цертія О.М. Прошу 

визначитися і проголосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 2266 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Цертія О.М.” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Сергійовичу, Тетяно Миколаївно! 

Прошу взяти на контроль виконання депутатського запиту Цертія О.М. 

по суті. Також прошу поставити до відома керівництво підприємства про                 

звіт перед громадою (звернення до Вергуна О.С., Савченка Т.М.). 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), виступив на підтримку 

депутатського запиту Цертія О.М. та уточнив, що також сміття не 

вивозиться підприємством з території комунальних закладів міста.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є у депутатів ще депутатські запити? Немає. 

Для оголошення надаю слово секретарю міської ради Табалову А.О. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 
Шановні депутати! 

Відповідно до Закону України ‟Про запобігання корупції”, суб’єкти 

декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному                                

веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. До таких осіб прирівняні депутати 

місцевих рад. 

Звертаю Вашу увагу, що електронну декларацію за 2018 рік необхідно 

подати до 01 квітня 2019 року. 

 

Райкович А.П.: 

Наступне питання порядку денного ‒ “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності прокуратури 

на території міста Кропивницького за 2018 рік”. Проект рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач Прокопчук Д.В. ‒ керівник Кіровоградської 

місцевої прокуратури, відсутній. 

Пропоную перенести дане питання на наступне засідання сесії.  

 

Наступне питання порядку денного ‒ “Про передачу у власність 

спортивного та дитячих майданчиків”. Проект рішення за реєстраційним                          
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№ 2108 (доопрацьований). Доповідач Черкасська К.В. ‒ заступник начальника 

управління молоді та спорту міської ради. 

 

Черкасська К.В., заступник начальника управління молоді та спорту 

міської ради, доповіла по проекту рішення. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), виступив на підтримку 

проекту рішення. Зауважив, що у місті встановлено дуже багато дитячих 

спортивних майданчиків. Звернувся з пропозицією взяти на контроль питання 

інвентаризації майданчиків та передачі на утримання відповідним 

структурам.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2267 “Про передачу у власність спортивного 

та дитячих майданчиків” (додається). 

 

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

передачу майна військовій частині А0680”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2339. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2268 “Про передачу майна військовій частині 

А0680” (додається). 

 

 

 



12 
 

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

передачу майна військовій частині А1840”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2340. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2269 “Про передачу майна військовій частині 

А1840” (додається). 

 

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

найменування вулиць і провулка у садовому товаристві ‟50 років Жовтня”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2341. Доповідач Назарець А.Ф. ‒

начальник управління культури і туризму міської ради. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Чи погоджені назви з представниками садового товариства? 

 

Назарець А.Ф., начальник управління культури і туризму міської 

ради: 

Назви погоджені на зборах і прийняте рішення про перейменування. 

Зараз проходить процедура перейменування.  

 

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

У нас є багато поважних, достойних людей, імен солдатів, якими можна 

було б назвати вулиці та провулки.  

 

Назарець А.Ф.: 

Відповідно до закону садове товариство проводить збори громадян. На 

розгляд топонімічної комісії подаються узгоджені пропозиції.  

 

Капітонов С.І.: 

З одного боку я підтримую колегу, але вважаю, що недоцільно називати 

іменами героїв провулки в садових товариствах. Якщо людина заслужила 

такої честі, то треба обирати для цього належні вулиці у місті.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2270 “Про найменування вулиць і провулка                             

у садовому товаристві ‟50 років Жовтня” (додається). 

 

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

звільнення від сплати державного мита”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2429. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник управління з питань захисту 

прав дітей міської ради. 

 

Тимоховська Т.М., начальник управління з питань захисту прав дітей 

міської ради, зачитала проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2271 “Про звільнення від сплати державного 

мита” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради                                          

міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської 

ради міста Кропивницького” (зі змінами). Проект рішення за реєстраційним                                

№ 2381 (доопрацьований). Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу 

кадрової роботи міської ради. 
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Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується доопрацьований проект рішення міської 

ради за реєстраційним № 2381 “Про внесення змін до рішення міської ради                            

від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького”.  

Даний проект рішення підготовлений та оприлюднений на офіційному 

сайті міської ради 04 грудня 2018 року. За пропозиціями, які надходили від 

керівників виконавчих органів міської ради після оприлюднення проекту 

рішення, до проекту рішення декілька разів вносилися зміни.  

Вам роздано доопрацьований проект рішення, яким пропонується 

збільшити чисельність: 

Апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого                    

комітету ‒ на одну штатну одиницю (заступника міського голови); 

управління апарату міської ради ‒ на одну штатну одиницю; 

юридичне управління ‒ на одну штатну одиницю; 

управління освіти ‒ на дві штатні одиниці; 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю ‒ на дві 

штатні одиниці; 

управління молоді та спорту ‒ на дві штатні одиниці. 

Запропонований вам доопрацьований проект рішення попередньо 

розглянутий постійними комісіями 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,                         

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

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

відносин та охорони навколишнього природного середовища, з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики. 

Також проект рішення був розглянутий на погоджувальній нараді.  

 

На запитання депутата Капітонова С.І. про результати розгляду 

проекту рішення постійними комісіями міської ради, інформувала, що на 

засіданні 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 Демченко М.І. вніс пропозицію не збільшувати штатну чисельність 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю, але комісія не 

погодила проект рішення з урахуванням зазначеної пропозиції. Інші постійні 

комісії взяли проект рішення до відома. 

На зауваження депутата Смірнова В.О. пояснила підстави щодо 

збільшення загальної чисельності і штату апарату Міської ради                             

міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
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Міської ради міста Кропивницького, а саме передачу органами виконавчої 

влади функцій органам місцевого самоврядування у зв’язку із проходженням в 

країні процесу децентралізації.  

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

пропозицію, озвучену на засіданні 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, а саме не погодився з деякими пунктами доопрацьованого проекту 

рішення міської ради за реєстраційним № 2381 та вніс пропозицію голосувати 

за проект рішення по пунктах.  

Висловив власні припущення щодо роботи управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю, основані на отриманій від управління 

письмовій відповіді на його звернення. 

 

Райкович А.П.: 

Вікторе Миколайовичу Ксеніч! 

Прошу надати мені зазначений лист та повне пояснення, а також 

депутату Демченку М.І. по суті порушеного питання. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”), вніс пропозицію під час розгляду постійними комісіями 

міської ради питань щодо внесення змін до структури, загальної чисельності 

та штатів апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

запрошувати на засідання співдоповідачів ‒ керівників структурних 

підрозділів для обґрунтування поданих ними пропозицій.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми обговорюємо питання, в якому потрібно розглядати кожну посаду 

окремо аби не збурювати громаду.   

Деякі з депутатів говорять про те, що нам не потрібні фахівці. Але потім 

вони будуть звинувачувати виконавчі органи міської ради в бездіяльності або 

невиконанні ними повноважень. Повноваження розширені.  

Обґрунтував потребу у збільшенні кількості додаткових штатних 

одиниць апарату та виконавчих органів міської ради.  

Ставлю на голосування пропозицію депутата Демченка М.І. голосувати 

по кожному пункту даного проекту рішення окремо. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 9, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2272 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького”                         

(зі змінами) (додається). 

 

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

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

№ 3271 ‟Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда житлового фонду                                  

ДП ДАК ‟Хліб України”. Проект рішення за реєстраційним № 2428. Доповідач 

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

комунального господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2273 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3271 ‟Про               

надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда житлового фонду                                  

ДП ДАК ‟Хліб України” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження передавального акта комунального підприємства ‟Редакція 

вісника Міської ради міста Кропивницького ‟Вечірня газета”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2431 (доопрацьований). Доповідач Якунін С.В. ‒ 

начальник відділу по роботі із засобами масової інформації міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2274 “Про затвердження передавального акта 

комунального підприємства ‟Редакція вісника Міської ради                      

міста Кропивницького ‟Вечірня газета” (додається). 

 

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

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2110 

(доопрацьований). Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2275 “Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків                                  

на 2019-2021 роки” (додається). 

 

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

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

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

рішення за реєстраційним № 2111 (доопрацьований). Доповідач                              

Білокінь С.В. ‒ начальник управління капітального будівництва міської ради. 
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Райкович А.П., Білокінь С.В., начальник управління капітального 

будівництва міської ради, відповіли на зауваження депутата Яремчук В.С. 

щодо визначення пріоритетності та обсягів фінансування виконання 

ремонтних робіт по об’єктах галузі освіти, включених до проекту Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту                         

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки. Разом з тим, міський голова 

пояснив принципи співпраці та фінансування робіт по об’єктах, які 

знаходяться на території селища Нового.  

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), надала коментар стосовно необхідності 

проведення капітального ремонту огорожі комунального закладу ‟НВО № 32. 

 

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

Ляшка): 

Шановні колеги! 

Звертаюся з проханням включити до проекту Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки проведення невідкладних аварійних робіт або капітального 

ремонту будинку за адресою по вул. Михайлівській, 2. 

Я порушував це питання на попередніх засіданнях сесій міської ради. 

Разом з мешканцями ми неодноразово були присутніми на прийомах у 

профільного заступника міського голови. Проводилися робочі наради з 

начальниками управлінь. Здійснено ряд заходів щодо проведення 

невідкладних аварійних робіт.  

Ситуація виникла у березні минулого року. Вже рік мешканці живуть в 

аварійних умовах. У минулому році під час танення снігу відбулося 

просідання ґрунту, будинок дав тріщину, з’явилися тріщини у квартирах 

мешканців. Завдяки депутатському корпусу та відповідним управлінням 

міської ради було замовлено та виготовлено проектно-кошторисну 

документацію. Але, на жаль, потім була негативна експертна оцінка. Зараз 

оцінка є позитивною. Бачимо, який сніговий покрив є цього року. Під час 

обстеження з’ясувалася інформація про специфіку ґрунтів, яка може 

спричинити чергове просідання будинку, що може призвести до трагічних 

наслідків. Ціна питання ‒ 1 425,0 тис. грн. Ситуація з кожним днем може 

призвести до того, що ця сума може стати набагато більшою.  

Прошу включити зазначений об’єкт до проекту Програми.  

 

Райкович А.П.: 

Сергію Вікторовичу! 

Питання знаходиться на контролі. Буде зроблено все необхідне на 

підставі відповідних актів. У зимовий період не можна виконувати 

відновлювальні ремонтні роботи. Фінансування цих робіт пропонується 
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здійснити з резервного фонду через інше управління. У будинку є тріщина, це 

надзвичайна ситуація. Пізніше я проінформую про послідовність виконання 

робіт. 

 

Бойко С.В.: 

Прошу дати управлінням міської ради відповідні розпорядження. 

Мешканці будинку мають чітко розуміти, який комплекс робіт проведено і 

коли очікувати початку ремонтних робіт.  

 

Райкович А.П.: 

Беремо на контроль це питання. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2276 “Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

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

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.20. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвалися 24 депутати, відсутні 19 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про затвердження Міської 

програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2300 (доопрацьований). Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту 
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з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Паливода А.А., директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки                         

міської ради: 

Доповів по проекту Міської програми.  

В ході розгляду та погодження проекту Міської програми розвитку 

ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях                     

на 2019-2021 роки постійною комісією міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку були 

надані рекомендації, які враховані у розданому депутатам доопрацьованому 

проекті рішення. 

На запитання депутата Волкова І.В. надав коментар, що рекомендації 

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

планування та соціально-економічного розвитку були погоджені профільною 

постійною комісією та враховані у доопрацьованому проекті рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2277 “Про затвердження Міської програми 

розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених 

місцях на 2019-2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                

від 15 лютого 2018 року № 1421 ‟Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2338 

(доопрацьований). Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2278 “Про внесення змін до рішення Міської 

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

затвердження Програми економічного і соціального розвитку                               

міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку                                   

на 2019 і 2020 роки” (додається). 

 

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

затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної 

мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2326. Доповідач Лєвашов В.В. завідувач сектора 

мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2279 “Про затвердження Програми 

територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки” (додається). 

 

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

“Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про 

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

реєстраційним № 2327. Доповідач Шевченко А.О. ‒ начальник управління 

адміністративних послуг міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2280 “Про затвердження Програми                     

реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги”                                     

на 2019 - 2021 роки” (додається). 

 

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

затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним                             

№ 2328 (доопрацьований). Доповідач Федоров В.П. ‒ начальник міської 

дружини. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2281 “Про затвердження Комплексної 

програми діяльності міської дружини міста Кропивницького                                     

на 2019-2021 роки” (додається). 

 

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

затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 - 2021 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2329. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник 

управління з питань захисту прав дітей міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2282 “Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019 - 2021 роки” (додається). 

 

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

“Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської 
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ради на 2019 - 2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2331 

(доопрацьований). Доповідач Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату 

міської ради. 

 

Масло Л.Я., начальник управління апарату міської ради, відповіла на 

запитання депутата Волкова І.В. щодо можливості модернізації та 

встановлення розробником електронної системи голосування ‟Рада-В” 

пульта для голосування на трибуні у сесійній залі.  

 

Райкович А.П.: 

Людмило Яківно! 

Запросіть у розробника електронної системи для голосування ‟Рада-В” 

письмову відповідь щодо порушеного депутатом Волковим І.В. питання. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2283 “Про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019 - 2020 роки” 

(додається). 

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

затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження                                

відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького                                     

на 2019 - 2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2332. Доповідач 

Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2284 “Про затвердження Програми 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради                              

та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки” 

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

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування                                     

на 2019 - 2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2334. Доповідач 

Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2285 “Про затвердження Програми розвитку 

місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1410 ‟Про затвердження Програми паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2374. Доповідач Мездрін В.М. ‒ 

начальник управління містобудування та архітектури міської ради.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2286 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 ‟Про 

затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

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

№ 2375 (доопрацьований). Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з 
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питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами міської ради. 

 

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

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

Користуючись нагодою, є побажання до правоохоронних органів з 

повагою ставитися до територіальної громади.  

Я дуже часто отримую скарги, що працівники поліції не завжди 

належним чином реагують на звернення громадян (перш за все стосовно 

наркоторгівлі) або надають неадекватні відповіді. Досить часто надходять 

відповіді про те, що підрозділи поліції не підпорядковані міській раді.  

Хотілось би, щоб керівники структурних підрозділів поліції розуміли, 

що міська рада виділяє кошти територіальної громади на їх діяльність, але не 

зобов’язана це робити. Тому треба працювати у більшій співдружності з 

громадянами, в тому числі на рівні дільничних інспекторів. 

 

Райкович А.П.: 

Я і більшість депутатів поділяємо Вашу думку. Вона буде донесена до 

відома керівництва Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області. Але хочу зазначити те, що Програма профілактики та 

протидії злочинності ‟Безпечне місто” вирішує не лише питання органів 

Національної поліції, а охоплює набагато більший спектр питань. З більш 

детальною інформацією про результати впровадження Програми начальник 

відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами Шишко О.М. може 

ознайомити депутатів на Дні депутата.  

 

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

У мене немає питань стосовно проекту рішення, але хотів би довести до 

відома керівництва Нацполіції, що ми чекаємо результатів розслідування 

стосовно спалення авто одного з депутатів та спалення магазину. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу звернутися за роз’ясненням для надання відповідної інформації. 

Які ще є запитання? Немає.  

 

Шишко О.М., начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Дана Програма саме направлена на виключення суб’єктивного фактору 

у роботі поліції та заміну його на техногенний, який буде сприяти покращенню 

криміногенної ситуації в місті Кропивницькому. Також Програмою 

передбачається робота щодо комунальних об’єктів, а не тільки співпраця з 

органами поліції. 
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Також є правка до даного проекту рішення, а саме: кошти, які 

виділяються у цьому році, передбачається направити на встановлення камер 

відеоспостереження. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції, озвученої начальником відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами міської ради? Можливо. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2287 “Про внесення змін до рішення міської 

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

програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”                           

на 2017-2020 роки” (додається). 

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

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

‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

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

реєстраційним № 2378 (доопрацьований). Доповідач Савченко Т.М. ‒                             

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

міської ради. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

До Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради зверталися мешканці мікрорайону ‟Некрасівка” стосовно облаштування 

світлофору на пішохідному переході біля аеропорту у зв’язку з дуже 

пожвавленим рухом. Чи передбачається облаштування світлофору в 

зазначеному місці? 

 

Райкович А.П.: 

Поки що не передбачається. Передбачається повністю завершити 

ремонтні роботи від вулиці Короленка до провулку Об’їзного, ‟Полтавського” 

мосту з виходом на вулицю Толстого. Після проведення цих робіт за 

результатами першого півріччя прохання мешканців буде враховано.  
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Я неодноразово порушував питання щодо облаштування тротуарів по 

вулицях Ушакова та Межовий Бульвар. З цього приводу я вносив депутатські 

запити, надсилав депутатські звернення. Даним проектом Програми 

проведення зазначених робіт не передбачається.  

Пояснив, що люди вимушені переміщуватися вздовж проїжджої 

частини. Особливо їх рух ускладнений у зимовий період під час роботи  

снігоочисної техніки. 

 

Райкович А.П.: 

Проблема полягає у самозахопленні мешканцями територій вказаних 

вулиць, вздовж яких повинні проходити тротуари. Питання треба вирішувати 

в судовій площині за участі депутатського корпусу, зокрема депутата від 

виборчого округу.  

Юридичне управління, долучіться до цього питання та надайте 

консультації та юридичну підтримку Головному управлінню житлово-

комунального господарства, звертайтесь до суду та інформуйте громаду і 

депутатський корпус про результати розгляду справ. В інший спосіб це 

питання ми не врегулюємо.  

 

Демченко М.І. надав коментар, що по вулиці Ушакова капітальний 

захват територій відбувся по двох адресах.  

 

Райкович А.П.: 

Тротуари будуються відповідно до розробленої проектно-кошторисної 

документації. 

Я не можу нічого додати окрім того, що сказав: в законний спосіб надати 

максимальну юридичну підтримку і позиватися до суду щодо врегулювання 

питань, пов’язаних з межею. 

 

Демченко М.І.: 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні депутати! 

Одне і те ж я чую протягом декількох років. В мікрорайоні вирішується 

питання: є тротуари, збудовані за часів Радянського Союзу. Дійсно, власники 

в окремих місцях їх зайняли, але в основному це не капітальні, а тимчасові 

споруди. Для виконавчої влади є проблемою вирішити питання по семи чи 

восьми позиціях по вулиці Ушакова, щоб люди могли спокійно пересуватися 

вулицею і не наражалися на небезпеку бути збитим транспортом.  

Я прошу вирішити це питання в законний спосіб, тільки треба почати 

працювати. 

Я був присутнім на зборах квартального комітету, де обговорювалося це 

питання. Люди ставили запитання про те, де була влада. Якщо тодішня влада 

не допрацювала це питання, то є діюча влада. Давайте допоможемо людям! 
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Я б хотів почути, коли буде розпочата ця робота. 

 

Райкович А.П.: 

Я надаю доручення юридичному управлінню міської ради надати 

методичну підтримку. Будь ласка, готуйте відповідні документи, 

повідомлення, роз’яснення, звернення до громадян, які в незаконний спосіб 

забудували територію спільного користування, вздовж якої має проходити 

тротуар.  

Будуть рішення на знесення незаконно збудованих, в тому числі 

узаконених споруд, тоді будемо радитися, в який спосіб та за які кошти 

вирішувати це питання.   

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2288 “Про внесення змін до рішення міської 

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

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                          

на 2017 - 2021 роки” (додається). 

 

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

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

‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2379 (доопрацьований). Доповідач 

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

комунального господарства міської ради. 

 

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

комунального господарства міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується доопрацьований проект рішення “Про 

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

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. Зміни 

стосуються саме 2019 року.  

Зачитала Заходи щодо виконання Програми.  
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Проект рішення пройшов обговорення на засіданнях постійних комісій 

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

економічного розвитку, з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Чи реальна дана Програма для виконання? Ми затвердили Програму, але 

у минулому році жодного об’єкта з наданих мною пропозицій на виборчому 

окрузі виконано не було. Зазначені об’єкти перенесені на цей рік.  

 

Савченко Т.М.: 

Минулий фінансовий рік розпочинався з того, що на капітальний ремонт 

покрівель було виділено 13,0 млн грн. В цьому році передбачено фінансування 

в сумі 16,0 млн грн. Також є тенденція в ході перегляду Програми збільшувати 

фінансування. Більш детально можна говорити після виготовлення проектно-

кошторисної документації.  

 

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

У минулому році у мікрорайоні Новоолексіївки половина з 

запланованих об’єктів не була виконана. У цьому році жодна з моїх 

пропозицій не була врахована. Чи опрацьовувався наданий мною документ? 

 

Савченко Т.М.: 

Всі пропозиції, які надійшли від депутатів, опрацьовувалися 

балансоутримувачами та Головним управлінням житлово-комунального 

господарства. Перелік об’єктів сформовано. На Вашому виборчому окрузі у 

минулому році по трьох будинках була виготовлена проектно-кошторисна 

документація та виконані ремонтні роботи внутрішньодворових територій на 

суму два мільйони гривень.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), прокоментував, що 

неможливо протягом одного року виконати всі необхідні роботи по всіх 

округах.  

 

Демченко М.І.: 

Специфіка мікрорайону Новоолексіївки така, що люди рухаються в 

основному по провулках із низів від річки до вулиці Ушакова. В цьому році на 

виконання листа міського голови я надав пропозиції до галузевих програм. До 

проекту рішення включена вулиця Українська. Я не знаю, хто її вносив. Ця 

вулиця розташована паралельно вулиці Ушакова. Тобто, пропонується 

освітити дві сусідні вулиці, а вулиці, розташовані вниз до річки, будуть 
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неосвітленими. Перш ніж надати пропозиції, ми збираємо актив, квартальні 

комітети, обговорюємо пропозиції.  

Я представляю інтереси громади і не згоден з включенням                              

вулиці Української. В минулому році я ставив питання щодо вулиці Суворова.  

Дайте ясну картину, скільки по мікрорайонах чи округах виділяється  

коштів. Це дасть мені змогу говорити про рівномірність чи нерівномірність 

розподілу коштів.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги депутати! 

Пропоную активніше співпрацювати з постійними комісіями. Коли 

питання розглядається на засіданні профільної постійної комісії, не 

ігнорувати, не пропускати засідання, врегульовувати питання, правильно 

розставляти акценти.  

Відносно вулиці Української ми розпочнемо розробку технічної 

документації.  

Михайле Івановичу! 

Ви можете в робочому порядку врегулювати питання та переконати 

членів комісії в доцільності змінити акценти.  

 

Демченко М.І. повідомив, що на його виборчий округ приїжджали 

представники Головного управління житлово-комунального господарства та 

голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності, які бачили 

ситуацію та чули пропозиції, але не врахували їх.  

 

Райкович А.П.: 

Володимире Васильовичу Зайченко! 

Звертаюся до Вас з проханням під час перерви надати відповідь 

депутату.  

Дослухайтесь до пропозицій і на наступному засіданні постійної комісії 

спільно з профільним управлінням перегляньте, доопрацюйте питання та 

розгляньте по суті. 

 

Капітонов С.І. висловив зауваження Головному управлінню житлово-

комунального господарства щодо невиконання депутатського запиту про 

виготовлення проектно-кошторисної документації на визначення меж                      

парку Молодіжного. Звернувся до міського голови з проханням взяти це 

питання на контроль. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

 



31 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2289 “Про внесення змін до рішення міської 

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

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

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

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 

2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження 

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

Проект рішення за реєстраційним № 2380 (доопрацьований). Доповідач 

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

комунального господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2290 “Про внесення змін до рішення Міської 

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

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2019-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2382 

(доопрацьований). Доповідач Краснокутський О.В. ‒ директор міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Краснокутський О.В., директор міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, відповів на запитання депутата Капітонова С.І. про 

впровадження проекту щодо збору та утилізації використаних шприців. 

Проінформував про джерела фінансування зазначеного проекту та нові 
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ініціативи громади, активної молоді у напрямі боротьби і протидії 

поширенню наркоманії та злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  

 

Райкович А.П. доручив врахувати питання, порушені депутатом 

Капітоновим С.І., в процесі виконання Програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки. 

 

Краснокутський О.В. відповів на запитання депутата Бойка С.В. щодо 

фінансової забезпеченості проекту Програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2019-2021 роки та звернув увагу, що 

більшість заходів Програми виконуються за сприяння громадських 

організацій.  

 

Райкович А.П.: 

В ході виконання Програми, в разі потреби у фінансуванні того чи 

іншого заходу будуть внесені пропозиції для прийняття відповідного рішення. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2291 “Про затвердження Програми протидії 

поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним                           

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,                                   

на 2019-2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2019 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2385 (доопрацьований). Доповідач Краснокутський О.В. ‒ 

директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Краснокутський О.В., директор міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, зазначив, що вперше проектом Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                                                 

м. Кропивницького на 2019 рік передбачений механізм як соціальне                           

замовлення ‒ надання соціальних послуг громадським організаціям.   
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2292 “Про затвердження Програми                             

соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                       

м. Кропивницького на 2019 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                                                     

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

№ 2389 (доопрацьований). Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління 

культури і туризму міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2293 “Про внесення змін до рішення міської 

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

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

(додається). 

 

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

затвердження Програми управління комунальним майном на 2019 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2391. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник 

управління комунальної власності міської ради.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

На офіційній веб-сторінці управління комунальної власності 

розміщений перелік об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, 
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перелік укладених договорів та перелік об’єктів, які можуть бути передані в 

оренду. Останнє оновлення зазначених баз даних відбулося 18.07.2018. Будь 

ласка, оновіть інформацію, адже це набори відкритих даних.  

 

Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської 

ради: 

Дані оновлюються щоквартально.  

 

Райкович А.П.: 

Олеже Сергійовичу! 

Будь ласка, під час перерви узгодьте позиції та врахуйте зауваження 

депутата. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2294 “Про затвердження Програми 

управління комунальним майном на 2019 рік” (додається). 

 

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

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому  на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2392. Доповідач Вергун О.С. ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради.  

 

Вергун О.С., начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

міської ради, зачитав перелік основних заходів на виконання                       

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку                              

у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки та джерела їх фінансування. 

Відповів на запитання депутата Демченка М.І, щодо коригування 

графіка руху маршрутного транспорту, депутата Бойка С.В. стосовно 

пільгового перевезення соціальних працівників.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2295 “Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                    

на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)” (додається). 

 

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

затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2430. 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: 

Прошу врахувати у даному проекті рішення пропозицію постійної 

комісії міської ради з питань Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності стосовно збільшення з чотирьох до дванадцяти числа запланованих 

прес-конференцій щодо діяльності міської ради на 2019 рік.  

 

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

щодо перешкоджання йому у проведенні прес-конференцій у приміщенні 

міської ради. 

 

Якунін С.В. пояснив, що відділ по роботі із засобами масової інформації 

міської ради постійно співпрацює з депутатами та висвітлює інформацію 

про заходи, які вони проводять.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Хотів би озвучити наступну пропозицію. Ми внесли певні зміни до 

Регламенту. Час виступів представників громади на початку засідань сесій 

скорочено, але у питанні ‟Різне” є можливість заслухати всіх. Будуть присутні 

представники преси, засобів масової інформації. Тому можна проводити прес-

конференції після проведення сесійних засідань. Така практика є у Верховній 

Раді України, у обласній раді. 

 

Демченко М.І. прокоментував, що депутат має право проводити прес-

конференції тоді, коли в цьому є потреба. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В ході сесійного засідання депутати мають можливість без обмежень 

спілкуватися з журналістами під час перерви, при розгляді питання ‟Різне”. 

Тим більше, що раз на місяць планується проводити сесійне засідання з 

розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 

Сергію Володимировичу! 

Прошу розібратися і у демократичний спосіб надати можливість 

депутатам міської ради висловлювати свої думки.  

 

Якунін С.В. відповів на запитання депутата Ніжнікової А.О. щодо 

визначення найвідвідуваніших інтернет-ресурсів. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2296 “Про затвердження Програми 

висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету на 2019 рік” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                 

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

на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2435 (доопрацьований). 

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

Є необхідність у доповіді? Немає. 

 

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

До даного проекту рішення є пропозиції від постійних комісій міської 

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

економічного розвитку та з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, які роздані депутатам. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозицій постійних комісій? Можливо.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2297 “Про внесення змін до рішення Міської 

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

міста Кропивницького на 2019 рік” (додається). 

 

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

затвердження на посаді Вергуна О.С.”. Проект рішення за реєстраційним                               

№ 2439. Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2298 “Про затвердження на посаді                         

Вергуна О.С.” (додається). 

 

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

затвердження на посаді Паливоди А.А.”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 2440. Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2299 “Про затвердження на посаді                                         

Паливоди А.А.” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Я маю відлучитися на оперативну нараду під керівництвом голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Доручаю подальше ведення сесії міської ради секретарю міської ради 

Табалову А.О.  
 

 Табалов А.О.: 

Розглядаємо питання порядку денного “Про внесення змін до рішення 

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

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 

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

реєстраційним № 2433 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2300 “Про внесення змін до рішення міської 

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

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (додається). 

 

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

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

‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

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

реєстраційним № 2434 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2301 “Про внесення змін до рішення міської 

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

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

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

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                 

від 19 грудня 2018 року № 2207 ‟Про організацію харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького                         

на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2443. Доповідач                                 

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

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2302 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 ‟Про 

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій                                       

в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік” (додається). 

 

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

затвердження Статуту територіальної громади міста Кропивницького”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2312 (доопрацьований). Доповідач 

Горбенко О.А. ‒ начальник відділу з питань внутрішньої політики міської 

ради. 

 

Горбенко О.А., начальник відділу з питань внутрішньої політики 

міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься доопрацьований проект рішення                                      

міської ради за реєстраційним № 2312 “Про затвердження Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького”. Даний проект рішення 

розглянутий та погоджений постійними комісіями міської ради. Статут 

складається із семи розділів та додатку, в якому містяться Положення про 

порядок проведення в місті громадських слухань, зборів громадян, внесення 

місцевих ініціатив.  

Не всі пропозиції були враховані у доопрацьованому проекті Статуту. 

Це стосується пропозиції громадської організації ‟Асоціація Політичних 
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Наук” відносно статті 9 ‟Міські свята” розділу І, а саме щодо виключення                       

пункту 2: ‟Щороку 8 січня відзначається День визволення міста від 

нацистських загарбників”. Дана пропозиція має наступні результати розгляду 

постійними комісіями: 

дві постійні комісії погодили пропозицію; 

дві постійні комісії не погодили пропозицію; 

на засідання двох постійних комісій пропозиція не вносилася.  

Тому прошу додатково за неї проголосувати.  

Після обговорення проекту рішення на засіданнях постійних комісій 

міської ради від відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення надійшла 

пропозиція виключити пункти 2-5 зі статті 49 розділу VІ стосовно 

функціонування офіційного веб-порталу Міської ради міста Кропивницького. 

У пункті 2 зазначений перелік інформації, обов’язкової для 

оприлюднення, визначений постановою Кабінету Міністрів України. 

09 січня 2019 року оприлюднено новий проект постанови Кабінету 

Міністрів України, у разі затвердження якої перелік відкритих даних значно 

розшириться, тому перелік, зазначений у проекті Статуту, не буде відповідати 

вимогам чинного законодавства. Також пропонується виключити                               

пункти 3, 4, які стосуються безпосередньо роботи самого сайту. Зокрема того, 

що інформація має розміщуватися українською мовою, бути легкою в доступі, 

дозволяти пошук за реквізитами.  

Пункт 5 пропонується вилучити у зв’язку з тим, що переліки соціальних 

мереж весь час змінюються (створюються нові мережі), а доступ до сайтів 

російського походження заборонений чинним законодавством.  

 

Табалов А.О.: 

Над цим документом робота велась дуже довго. Пропозиції 

враховувались. На початку засідання сесії виступав Дмитро Сінченко ‒ 

громадський активіст, який приймав активну участь у роботі над внесення змін 

до проекту Статуту.  

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Горбенко О.А.: 

Надійшла пропозиція виключити пункт 2 зі статті 9 розділу І проекту 

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

Ляшка): 

Шановні колеги! 

На засіданні профільної постійної комісії міської ради був присутній 

голова громадської організації ‟Асоціація Політичних Наук”, який заявив, що 

під час опрацювання проекту Статуту у пункті 9 ‟Міські свята” зазначався 

лише один пункт: ‟День міста відзначається щороку, як правило, у третю 

неділю вересня як загальноміське свято”. Потім в остаточному 

доопрацьованому проекті Статуту з’явився пункт щодо відзначення                                  

08 січня Дня визволення міста від нацистських загарбників. Працювала робоча 

група, були узгоджені положення проекту Статуту. Потім з’являються 

неузгоджені пункти. За цей пункт не голосували представники робочої групи, 

тому було запропоновано його виключити.  

 

Горбенко О.А.: 

Я знайома з оприлюдненим проектом Статуту територіальної громади 

міста Кропивницького. За основу був взятий проект Статуту, в якому 

зазначалося два свята, в тому числі День визволення міста від нацистських 

загарбників.  

 

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: 

Під час розгляду проекту рішення профільною постійною комісією 

представником юридичного управління було надано роз’яснення, що однією з 

підстав для включення до статті 9 проекту Статуту пункту 2 щодо відзначення 

щороку 08 січня Дня визволення міста від нацистських загарбників є Указ 

Президента України від 20.10.2009 № 836/2009. Прошу не підтримувати 

пропозицію щодо виключення вищезазначеного пункту.  

 

Табалов А.О.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити пункт 2 зі статті 9 

розділу І проекту Статуту. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 7, 

“проти” – 8, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 
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Горбенко О.А.: 

Надійшла пропозиція від відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення виключити пункт 2 ‟На офіційному веб-порталі Міської ради 

міста Кропивницького в мережі Інтернет оприлюднюються:” (містить                               

25 підпунктів) зі статті 49 ‟Офіційний веб-портал Міської ради                                      

міста Кропивницького” розділу VІ проекту Статуту. 

 

Табалов А.О.: 

З цього приводу точилися дискусії під час засідання робочої групи. 

Відповідно до вимог чинного законодавства ми повинні оприлюднювати 

відкриті дані.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Ця правка звужує діюче законодавство в частині наборів відкритих 

даних? 

 

Горбенко О.А.: 

Пункт 2 звужує перелік. Він буде розширений на 38 позицій.  

 

Табалов А.О.: 

Прошу керівника профільного управління надати коментар. 

 

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

забезпечення міської ради: 

У пункті 2 статті 49 проекту Статуту передбачені переліки наборів 

відкритих даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                           

від 21.10.2015. На сьогоднішній день відбувається обговорення щодо внесення 

до цієї постанови змін, відповідно до яких для органів місцевого 

самоврядування перелік наборів відкритих даних збільшується на 38 наборів. 

У разі внесення змін до зазначеної постанови доведеться вносити зміни і до 

Статуту. 

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління: 

Є пропозиція зазначений пункт викласти в наступній редакції: ‟Набори 

відкритих даних, нормативно-правові акти, інформація, що знаходиться у 

володінні виконавчих органів міської ради та інших установ, підприємств, 

організацій усіх форм власності оприлюднюються відповідно до 

законодавства, яке регулює ці питання”. 

 

Табалов А.О.: 

Йдеться про відкриті дані, які необхідно оприлюднювати на офіційному 

веб-порталі міської ради. Переліки цих даних постійно оновлюються. 

Неможливо передбачити, яку інформацію необхідно буде оприлюднювати 

через рік, тому внесена пропозиція, відповідно до якої набори відкритих даних 
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оприлюднюватимуться згідно з переліками, визначеними чинним 

законодавством. В іншому випадку, необхідно буде регулярно вносити зміни 

до Статуту.  

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену начальником юридичного 

управління міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Горбенко О.А.: 

Надійшла пропозиція від відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення виключити пункт 3 ‟Акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування розміщуються на офіційному веб-порталі Міської ради                      

міста Кропивницького в мережі Інтернет у форматі, що дозволяє пошук за 

реквізитами, із зазначенням дати їх оприлюднення, набуття та втрати 

чинності” зі статті 49 ‟Офіційний веб-портал Міської ради міста 

Кропивницького” розділу VІ проекту Статуту. 

 

Табалов А.О.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити пункт 3 зі статті 49 

розділу VІ проекту Статуту. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято.  

 

Горбенко О.А.: 

Надійшла пропозиція від відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення виключити пункт 4 ‟Інформація на офіційному веб-порталі 

Міської ради міста Кропивницького в мережі Інтернет розміщується 

українською мовою” зі статті 49 ‟Офіційний веб-портал Міської ради                         

міста Кропивницького” розділу VІ проекту Статуту. 

Українська мова є державною, тому це не потрібно прописувати у 

Статуті. Наприклад, для інформації, розміщеної англійською мовою, 

необхідно буде здійснювати переклад. 
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Бабаєва О.В.: 

Відповідно до статті 10 Конституції України, Державною мовою в 

Україні є українська мова. Сайт розроблений українською. Якщо потрібно 

зробити переклад, на офіційній сторінці є словники.  

 

Табалов А.О.: 

Відповідно до законодавства органами місцевого самоврядування 

інформація розміщується державною мовою. Інших варіантів бути не може.  

Ставлю на голосування пропозицію виключити пункт 4 зі                                              

статті 49 розділу VІ проекту Статуту. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Горбенко О.А.: 

Надійшла пропозиція від відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення виключити пункт 5 ‟Органи та посадові особи місцевого 

самоврядування можуть мати офіційні облікові записи в соціальних мережах” 

зі статті 49 ‟Офіційний веб-портал Міської ради міста Кропивницького” 

розділу VІ проекту Статуту. Ми не можемо прописати, на яких сайтах можна 

створювати облікові записи, оскільки постійно створюються нові сайти. Сайти 

російського походження заборонені чинним законодавством України.  

 

Табалов А.О.:  

Підстава ‒ це інформаційна безпека.  

Ставлю на голосування пропозицію виключити пункт 5 зі                                              

статті 49 розділу VІ проекту Статуту. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято.  

 

Чи будуть ще пропозиції до даного проекту рішення? 
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Я рада, що ініціатива, яка була проголошена мною ще у 2016 році, 

дійшла до фінальної точки. 

Вчора відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності, де були погоджені правки до проекту Статуту, а саме по тексту 

слова ‟кропивничани” замінити на вираз ‟жителі міста Кропивницького”.  

 

Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного 

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

До мене звернувся керівник програми розвитку громадянського 

суспільства, представник команди громадської організації ‟Український 

незалежний центр політичних досліджень” Максим Лациба з листом щодо 

підтримки проекту Статуту. В листі зазначено, що проект Статуту врегульовує 

позитивні процедури використання інструментів громадянської участі, таких 

як загальні збори за місцем проживання, громадські слухання, місцеві 

ініціативи, громадська експертиза. Розроблений проект Статуту враховує 

рекомендації щодо покращення стану місцевої демократії. Сформований 

індекс демократичності міст ‒ 2018. Організація вважає, що завдяки 

затвердженню проекту Статуту міською радою, місто Кропивницький 

підвищить власний рейтинг демократичності та увійде до сімки найкращих 

міст України. Крім того, вищезазначені зміни забезпечать ефективну 

співпрацю органів місцевого самоврядування і членів територіальної громади 

та сприятимуть збільшенню довіри до органів влади з боку громадян.  

Закликаю всіх колег підтримати проект Статуту територіальної громади 

міста Кропивницького. 

 

Табалов А.О.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Яремчук В.С. внести зміни 

до проекту Статуту територіальної громади міста Кропивницького, а саме у 

тексті слова ‟кропивничани” у всіх відмінках замінити на вираз ‟жителі міста 

Кропивницького” у відповідних відмінках. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
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Волков І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Після виступів не всі депутати сприйняли, яка пропозиція поставлена на 

голосування. Це слушна пропозиція, підтримана багатьма депутатами.  

Пропонуємо поставити на голосування пропозицію щодо повернення до 

розгляду пропозиції депутата Яремчук В.С. 

 

Табалов А.О.: 

Хто за те, щоб повернутися до розгляду пропозиції депутата                        

Яремчук В.С., прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Чи є ще пропозиції щодо проекту рішення? Немає. 

Пропоную прийняти даний доопрацьований проект рішення в цілому з 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2303 “Про затвердження Статуту 

територіальної громади міста Кропивницького” (додається). 

 

Табалов А.О.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

технічну документацію”. Проект рішення за реєстраційним № 2585. Доповідач 

Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Шановні депутати! 

Даний проект рішення було доопрацьовано.  

Пропонується пункт 1 проекту рішення викласти у редакції: ‟Рішення 

міської ради від 03.12.2009 № 2904 ‟Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста Кіровограда”, від 14.11.2014                       
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№ 3628 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                              

від 16.02.10 № 3025” в частині видачі витягів з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельних ділянок у розрізі економіко-

планувальних зон Н1-Н12 та З1 застосовується з 01.01.2019 до 15.07.2019.”. 

 

Табалов А.О.: 

Прошу начальника юридичного управління надати коментар.  

 

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

Пропонується внести доповнення до преамбули проекту рішення, а саме 

зазначити лист відділу у Кіровоградському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області від 26.09.2018 № 1019/113-18.                        

У тексті пропонується зазначити, що рішення застосовується з 01.01.2019 до 

15.07.2019 саме в певних зонах, які стосуються смт Нового. Це пропозиція 

відділу у Кіровоградському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Кіровоградській області. 

 

Табалов А.О.: 

Чи є запитання щодо даного проекту рішення? Немає.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2304 “Про технічну документацію” 

(додається). 

 

Табалов А.О.: 
Перед тим, як оголосити перерву, пропоную розглянути питання 

порядку денного “Про відмову ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”. Проект рішення 

без реєстраційного номера. Доповідач Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даним проектом рішення пропонується відмовити                                                          

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 7, корп. 1). 

 

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

виконавчих органів ради: 

Враховуючи звернення ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС”                                      

було підготовлено проект рішення міської ради ‟Про надання                                              

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 7, корп. 1), проект рішення за реєстраційним № 2473, щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки. При розгляді цього питання 

постійною комісією міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища було рекомендовано відмовити ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” 

у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки щодо зміни цільового призначення. Тому на розгляд сесій 

міської ради підготовлений відповідний проект рішення. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Зачитав проект рішення міської ради “Про відмову                                                        

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля                                 

будинку № 7, корп. 1)”. 

 

Табалов А.О. прокоментував, що від міської ради до власника 

товариства, яким було здійснено незавершене будівництво, надійшла 

пропозиція пояснити свої подальші наміри щодо земельної ділянки, але ним 

цього зроблено не було. Тому постало питання про відмову                                                  

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, 

корп. 1). 

 

Табалов А.О.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення “Про 

відмову ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                               

вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”, підготовлений з 

урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, в цілому. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2305 “Про відмову ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН 

ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, 

корп. 1)” (додається). 

 

Табалов А.О.: 

Шановні депутати! 

Пропоную завершити роботу першого засідання чотирнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

Дякую за роботу. 

 

Про час та дату проведення наступного засідання чотирнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено 

додатково. 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 


