
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  55 

третього засідання тринадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 19 грудня 2018 року м. Кропивницький 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

17 грудня у місті було оголошено День жалоби. В зоні проведення 

операції об’єднаних сил 13 грудня під час артилерійського обстрілу від кулі 

снайпера загинув сержант Куроп’ятник Віктор Миколайович, командир 

відділення 1-го десантно-штурмового взводу, 8-ї десантно-штурмової роти                       

3-го десантно-штурмового батальйону військової частини С9832. Поховання 

відбулося на Алеї Почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища.                    

Без батька залишилися троє дітей.  

Прошу вшанувати пам’ять за загиблим хвилиною мовчання. 

 

Міський голова та секретар міської ради вручили кращим спортсменам 

міста свідоцтва стипендіатів Міської ради та Виконавчого комітету міста 

Кропивницького за вагомі досягнення в розвитку фізкультури і спорту та 

відзначили тренерів, вихованці яких займають призові місця. 

 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

Шановні запрошені! 

На третє засідання тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання прибуло та зареєструвалося 30 депутатів, відсутніх 13.  

Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є. 

 

Надав слово представникам громадських організацій та громадянам 

міста, які записалися на виступ:  
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Харламовій Л.В., яка висловилася стосовно Тимчасового порядку 

надання ОСББ у постійне користування земельних ділянок у                                                   

м. Кропивницькому. 

Шишацькій Н.М., яка звернулася з проханням посприяти у вирішенні її 

питання щодо повернення частини орендованої земельної ділянки.  

Лузану Л.М., який озвучив пропозиції Громадської ради при Виконавчому 

комітеті міста Кропивницького стосовно внесення змін до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання щодо поліпшення 

динаміки роботи засідань сесій міської ради. 

Мартиновському О.М., який від імені мешканців висловився проти 

розгляду міською радою питання про зміну цільового призначення земельної 

ділянки поруч з будинком по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2. Запропонував 

зняти з розгляду проект рішення № 1577. 

Сінченку Д.В., який надав коротку інформацію про проміжні 

результати моніторингу діяльності депутатів міської ради, проведеного 

громадською організацією ‟Асоціація Політичних Наук”. Висловив 

пропозицію не вносити зміни до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького щодо виступів громадян на засіданнях сесій міської ради але 

обмежити тривалість виступів.  

Шульзі В.Т., який вніс пропозиції щодо створення умов для продажу 

‟соціального хлібу” у місті Кропивницькому. Звернувся з проханням 

відзначити на рівні міста лікаря-стоматолога Лободу П.П. Запропонував  

вивчити думку громади стосовно побудови нового басейну у місті.  

Джулай Т.О., яка звернулася з проханням передбачити у міському 

бюджеті на 2019 рік цільові кошти по галузі охорони здоров’я за напрямком 

‟оплата послуг” для сплати медичними закладами внесків за утримання 

будинків та прибудинкових територій. 

Сидорову Р.С., який пояснив проблемні питання, які виникли при розгляді 

проекту рішення міської ради № 1577. 

Красівському О.М., який виступив стосовно зміни цільового призначення 

земельної ділянки поруч з будинком по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2. 

Закликав депутатів розібратися в ситуації, а потім приймати рішення. 

Запропонував звернути увагу депутатів на проблемні питання  у ДНЗ № 14.  

Райкович А.П. доручив відповідним виконавчим органам міської ради 

здійснювати реєстрацію заяв на присутність на засіданнях сесій міської ради 

від громадян, які проживають на території міста. 

Краснокутському О.В., депутату міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), який від імені сімей 

учасників операції об’єднаних сил подякував за допомогу у вирішенні питання 

щодо встановлення індивідуального опалення у їх помешканнях.  

Демченку М.І., депутату міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), який озвучив думку стосовно забудови парку Перемоги та 

обмеження доступу громадян до водойми. Висловився щодо звіту народного 

депутата України Горбунова О.В. 

 



3 
 

Райкович А.П.: 

Шановні присутні! 

У роботі третього засідання тринадцятої сесії міської ради беруть 

участь: 

Зубов Дмитро Андрійович ‒ секретар виконавчого комітету Фортечної 

районної у місті Кропивницькому ради; 

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. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Шановні депутати! 

17 грудня відбулась погоджувальна нарада з керівниками депутатських 

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

включити до порядку денного тринадцятої сесії 57 додаткових питань.  

Всі проекти рішень опубліковані на офіційному веб-сайті міської ради 

згідно з чинним законодавством, пройшли обговорення на засіданнях 

профільних постійних комісій. 

 

Також на погоджувальній нараді до мене звернулися депутати щодо 

включення ще 13 нагальних та важливих питань до порядку денного. 

Матеріали ви отримали. 

Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропоную взяти перелік з 57 додаткових питань до порядку денного за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Прошу депутатів вносити пропозиції, які озвучувалися на 

погоджувальній нараді. 

 

Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                  

від 06.09.2018 № 1822 ‟Про договір поруки”, проект рішення без 

реєстраційного номера. 
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Проектом рішення пропонується внести уточнення умов договору 

фінансування по лізингу на придбання тролейбусів з автономним ходом.  

 

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

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

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання”, проект рішення без реєстраційного номера. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання: 

‟Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року                        

№ 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”, проект 

рішення за реєстраційним № 2376 (доопрацьований); 

‟Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року                                

№ 67 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”, проект рішення за реєстраційним                                

№ 2383; 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                      

від 29 березня 2018 року № 1578 ‟Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу”, проект рішення за реєстраційним № 2388. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”, проект рішення за 

реєстраційним № 2384. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської                     

ради питання ‟Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень 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 без реєстраційного номера. 
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Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої 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 № 2387; 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                     

від 06 листопада 2018 року № 1955 ‟Про реформування друкованого засобу 

масової інформації та редакції газети”, проект рішення за реєстраційним                        

№ 2423; 

‟Про затвердження Тимчасового порядку надання ОСББ у постійне 

користування земельних ділянок у м. Кропивницькому”, проект рішення за 

реєстраційним № 2424; 

‟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”, проект рішення                                            

без реєстраційного номера. 

 

Краснокутський О.В.: 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                 

від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”, проект 

рішення за реєстраційним номером № 2377. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання: 

‟Про поновлення ТОВ ‟АТБ-ТОРГСТРОЙ” договору оренди землі                         

по вул. Генерала Жадова, 20-а”, проект рішення за реєстраційним номером                                       

№ 2413; 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького, право 

оренди на яку набувається на аукціоні”, проект рішення за реєстраційним 

номером № 2425; 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького, право 

оренди на яку набувається на аукціоні”, проект рішення за реєстраційним 

номером № 2426. 

 

 

 



6 
 

Зайченко В.В.: 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного питання: 

‟Про внесення змін та доповнення 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 

номером № 2386; 

‟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 номером № 2422 (доопрацьований). 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Тарану О.О. у власність земельної ділянки по                                     

пров. Союзному, 22”, проект рішення без реєстраційного номера.  

 

Волков І.В., голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку: 

Шановні депутати! 

Вчора відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань 

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

на якому було погоджено питання ‟Про бюджет міста Кропивницького                               

на 2019 рік”, проект рішення за реєстраційним № 2330. Пропоную включити 

це питання до порядку денного тринадцятої сесії міської ради. 

 

Цертій О.М.: 

Шановні депутати! 

Щойно була озвучена пропозиція включити до порядку денного 

тринадцятої сесії міської ради питання, яке не обговорювалося на 

погоджувальній нараді, стосовно кількісного та персонального складу 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання. Прошу це питання не виносити на розгляд без обговорення у 

фракціях.  

 

Райкович А.П.: 

Йдеться про трьох членів виконавчого комітету: 

Грабенко О.В. (за посадою) не працює на посаді у Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького,  

надійшла заява від голови фракції Радикальної Партії Олега Ляшка 

Санасаряна Р.Р. щодо виключення Білецького І.О.,  

Максімов С.М. жодного разу не з’явився на засідання виконкому. 
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Є пропозиція виключити зі складу виконавчого комітету ці три особи та 

зменшити його численність до 18 осіб. 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року                            

№ 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”, проект рішення за реєстраційним 

№ 2377. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”, проект рішення за реєстраційним 

№ 2376 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2016-2018 роки”, проект рішення за реєстраційним № 2383. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. включити до порядку 

денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про визначення мінімальної 

вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних 

осіб”, проект рішення за реєстраційним № 2384. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. включити до порядку 

денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін та 

доповнення 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 № 2386. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. включити до порядку 

денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення 

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

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                                     

на 2017 - 2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 2422 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. 

включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про 
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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 № 2387. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року                              

№ 1578 ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”, проект 

рішення за реєстраційним № 2388. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. 

включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання                          

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                    

від 06 листопада 2018 року № 1955 ‟Про реформування друкованого засобу 

масової інформації та редакції газети”, проект рішення за реєстраційним                               

№ 2423. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. 

включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження Тимчасового порядку надання ОСББ у постійне користування 

земельних ділянок у м. Кропивницькому”, проект рішення за реєстраційним 

№ 2424. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. 

включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟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”, проект рішення без реєстраційного 

номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про поновлення                                 

ТОВ ‟АТБ-ТОРГСТРОЙ” договору оренди землі по вул. Генерала                                 

Жадова, 20-а”, проект рішення за реєстраційним № 2413. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, право оренди на яку набувається 

на аукціоні”, проект рішення за реєстраційним № 2425. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
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Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, право оренди на яку набувається 

на аукціоні”, проект рішення за реєстраційним № 2426. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. включити до порядку 

денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про передачу Тарану О.О. у 

власність земельної ділянки по пров. Союзному, 22”, проект рішення без 

реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Бєжана М.М. включити до порядку 

денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 1822 ‟Про договір 

поруки”, проект рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. включити до 

порядку денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про виділення 

коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання”, 

проект рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. включити до порядку 

денного тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про продовження терміну дії 

та внесення змін і доповнень 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 без 

реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від голови постійної комісії міської ради з питань 

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

розвитку Волкова І.В. включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради питання ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік”, проект 

рішення за реєстраційним № 2330. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

6 0 0 0 6 

“НАШ КРАЙ” 6 0 0 0 6 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 0 1 3 
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“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 2 0 0 0 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 0 0 1 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного тринадцятої сесії? 

Немає.  

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного тринадцятої сесії 

в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2186 “Про внесення доповнень до порядку 

денного тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Начальник управління захисту економіки в Кіровоградській області 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України Духно В.М. та 

начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

Рудненко О.М. повідомили мене як міського голову, що у зв’язку з виконанням 

посадових обов’язків на сьогоднішній день вони не мають можливості бути 

присутніми на засіданні сесії.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), прокоментувала ситуацію щодо відсутності 

Духна В.М. та Рудненка О.М. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до статті 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 
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сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, 

чи є в депутатів запити, звернення, запитання? 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Шановні депутати! 

Від імені фракції ‟ВО ‟Свобода” хотів би виступити стосовно підтримки 

наших військових та військовополонених.  

Наше місто одне з перших підтримало військовополонених моряків, 

вшанувало їх підняттям стяга, але вважаю, що міська рада погано працює в 

цьому напрямку.  

За інформацією міської ради окрім військовополонених моряків є ще два 

військовополонених. За інформацією військового комісаріату загальна 

кількість військовополонених з міста складає шість осіб.  

На мою думку відділу, який займається цим питанням, треба приділити 

більше уваги цій проблемі, налагодити відносини з військовим комісаріатом, 

дізнатися про сім’ї військовополонених, передбачити надання як фінансової 

так і психологічної допомоги.  

01.01.2019 буде відзначатися 110 років з дня народження Степана 

Бандери. Цього року це свято буде відзначатися на державному рівні. З цього 

приводу у мене від фракції ‟ВО ‟Свобода” є прохання до міського голови. 

Андрію Павловичу! 

Просимо Вас особисто взяти на контроль питання щодо допомоги сім’ям 

військовополонених, а також надати відповідне розпорядження влаштувати 

додаткові флагштоки, щоб мати змогу у свята, затверджені міською радою, 

піднімати червоно-чорний стяг.  

Також вважаю, що ми можемо піднімати стяги наших бойових 

підрозділів до річниць їх створення. 

Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є у депутатів депутатські запити? 

 

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

група ‟Рідний край”): 

Оголосила депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького (додається) щодо можливості встановлення меморіальної 

дошки Борисовій М.М. ‒ директору НВК ‟Кіровоградський колегіум”                           

(1986-2008 років) на фасаді головного корпусу навчального закладу.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

групи депутатів Міської ради міста Кропивницького. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2187 “Про депутатський запит групи 

депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

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

Олега Ляшка): 

Є заява. Даною заявою ставлю до відома про свій вихід зі складу фракції 

Радикальної Партії Олега Ляшка (додається). 

 

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

Ляшка), звернувся до заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради по галузі житлово-комунального господарства з 

проханням на наступній сесії міської ради заслухати інформацію                           

щодо термінів, обсягів, виконавців та відповідального виконавчого                     

органу за проведення аварійно-ремонтних робіт житлового будинку                          

по вул. Михайлівській, 2. 

 

Райкович А.П. доручив, т.в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Вергуну О.С., Головному управлінню 

житлово-комунального господарства в робочому порядку розібратися у 

ситуації та надати відповідь депутату.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Чи є ще депутатські запити, запитання? Немає. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Розглядаємо питання порядку денного “Про внесення змін та доповнень 

до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2324 (доопрацьований). Доповідач 

Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Пропоную вашій увазі проект рішення № 2324 (доопрацьований). 

Проект рішення обговорений на минулому засіданні сесії, розглянутий 

постійною комісією міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 
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Вирішальна частина проекту рішення складається з двох частин. Перша 

стосується внесення коригувань стосовно друкованих засобів масової 

інформації та редакції газети. Відбулася певна процедура. Є необхідність 

роздержавити комунальний засіб масової інформації. У зв’язку з цим 

пропонується внести зміни до Регламенту, а саме у тексті слова ‟у Віснику 

Міської ради міста Кропивницького”, ‟у інформаційному віснику Міської 

ради міста Кропивницького” замінити на слова ‟у друкованих засобах масової 

інформації”. Це технічна правка, необхідна для приведення норм Регламенту 

у відповідність до вимог чинного законодавства.  

Друга частина проекту рішення стосується виступів, доповідей, 

співдоповідей, запитань від громади. Багато дискусій було стосовно певних 

обмежень прав громади: представники громади не зможуть донести свою 

думку до депутатів міської ради.  

З цього приводу можу сказати наступне. В тексті проекту рішення йде 

мова про те, що громада має право виступати на кожній сесії у питанні ‟Різне”. 

Це нормальна практика, яка застосовується у Верховній Раді України, у 

Кіровоградській обласній раді.  

Сьогоднішній сесійний день є яскравим прикладом ‟ефективності” 

виступів громадян на засіданнях сесій міської ради. А ні міський голова, а ні 

депутатський корпус в жодному разі не бажають обмежувати конструктивний 

діалог з громадою, але є тонка межа між конструктивом та безладом.  

Є багато інструментів впливу громади на депутатів. Ми живемо в час, 

коли існують соціальні мережі, є особисті прийоми, які ведуть депутати, 

відбуваються засідання постійних комісій міської ради.  

За три роки роботи Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання ми створили доступніші та прозоріші умови для доступу громади 

до роботи органу місцевого самоврядування. Відбулася позитивна динаміка в 

питаннях донесення думки громадян до депутатів міської ради та керівників 

всіх підрозділів міської ради. 

Всім відомо, що з 10 до 11 години, зазвичай, люди знаходяться на роботі. 

Немає такої спеціальності як громадський діяч чи громадський активіст.  

Сьогодні ми можемо спостерігати ситуацію, коли є певні особи, які 

регулярно відвідують засідання сесій міської ради та беруть слово для 

виступу. Треба розуміти наступне, що ми надамо право висловитися з 

конструктивом громадянам та вислухаємо їх. Але треба нарешті впорядкувати 

питання, коли заради декількох громадян ми гаємо час і не розглядаємо 

питання десятків, сотень громадян. 

Насправді, подібної практики у міських радах ніколи не було. Це був 

експеримент цієї каденції. Ініціатором такого рішення був Андрій Павлович 

Райкович. Три роки ми працювали в такому режимі і побачили всі плюси і 

мінуси.  

Практика показала, що цей експеримент гальмує роботу Міської ради 

міста Кропивницького. Прошу підтримати даний проект рішення. 
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Райкович А.П.: 

Чи є запитання до доповідача? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підтримав тезу про те, що  

Міській раді міста Кропивницького надалі необхідно працювати, щоб її 

робота ставала відкритішою та прозорішою. Запитав, коли на розгляд сесії 

Міської ради міста Кропивницького буде винесений Статут територіальної 

громади. 

 

Табалов А.О. надав коментар щодо орієнтовних строків затвердження 

Статуту територіальної громади міста.  

 

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

Партії Олега Ляшка): 

Проінформував, що він та член 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 Смірнов В.О. проголосували проти доопрацьованого проекту 

рішення № 2324. Наголосив, що запропонований проектом рішення механізм 

щодо виступів представників громади не відпрацьований. Висловився проти  

запропонованих змін.  

Вношу пропозицію внести зміни до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання наступного змісту: 

члени громади, що бажають виступити на початку сесії, мають 

зареєструватися за один день до дати проведення засідання; 

можуть виступити один раз з одного питання; 

виступ не повинен перевищувати три хвилини; 

за рішенням головуючого термін виступу може бути збільшено. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є у депутатів бажання виступити? Немає.  

Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

В ході обговорення питання депутатом Демченком М.І. була внесена 

пропозиція. Хто за озвучену ним пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято.  

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2188 “Про внесення змін та доповнень до 

Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.40. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 22 депутати, відсутній 21 депутат. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про звіти депутатів міської ради 

перед виборцями”. Проект рішення за реєстраційним № 2302. Доповідач 

Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав проект рішення. Відповів 

на запитання депутата Демченка М.І. щодо термінів звітів голів постійних 

комісій міської ради.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2189 “Про звіти депутатів міської ради перед 

виборцями” (додається). 

 

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

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2319. Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар міської 

ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення № 2319 “Про 

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік”.  

Вперше мною було запропоновано перспективний план роботи                              

на 2018 рік, який було виконано майже в повному обсязі. Було проведено два 

депутатських дні на теми:  

діяльність ОСББ та майбутніх керуючих компаній; 

запровадження реалізації Проекту ‟community policing” щодо 

налагодження взаємодії поліції з населенням, створення поліцейських станцій 

для спільної роботи дільничних офіцерів поліції Кропивницького відділу 

поліції з громадою, проведення зустрічей з дільничними офіцерами поліції, 

головами квартальних комітетів та головами ОСББ. Це мало досить 

позитивний вплив на ситуацію загалом. Депутати також були присутні на 

зустрічах по округах.  

Затверджений план на 2018 рік було майже виконано. З дванадцяти 

засідань сесій, проведених у 2018 році, по датах співпало вісім. Це гарний 

показник ефективності і прогнозування. 

Пропонується щомісяця проводити сесії з розгляду земельних питань. 

Згідно з чинним законодавством України заяви громадян щодо регулювання 

земельних відносин мають розглядатися протягом 30 днів, тому 

запропоновано відповідний графік роботи.  

З огляду на те, що дні депутатів відвідує дуже мала кількість депутатів, 

пропоную проводити їх за ініціативи більшості депутатського корпусу. 
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Контроль за виконанням даного рішення пропонується покласти на 

голів постійних комісій міської ради. 

Також проектом рішення передбачено проведення прийому виборців по 

суботах депутатами, які працюють з понеділка по п’ятницю.  

Крім того, визначені орієнтовні дати проведення засідань виконавчого 

комітету.  

Прошу підтримати даний проект рішення.  

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Я повністю підтримую даний проект рішення, але пропоную у пункті 5 

визначити також відповідальну посадову особу ‒ секретаря міської ради. 

Координація роботи міської ради входить до повноважень секретаря міської 

ради. 

 

Табалов А.О.: 

Приймається. 

 

Райкович А.П.: 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. у пункті 5 проекту 

рішення вказати відповідальну посадову особу. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з доповненням, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2190 “Про затвердження перспективного 

плану роботи міської ради на 2019 рік” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2333. Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар 

міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Даний проект рішення підготовлений на підставі звернень, які надійшли 

від депутатів Санасаряна Р.Р., Капітонова С.І., Маламена Г.С.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2191 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 19.01.2016 № 44” (додається). 

 

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

затвердження Порядку виявлення безхазяйного майна та відумерлої спадщини 

на території міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним                                       

№ 2303. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної 

власності міської ради. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Пропоную внести зміни до пункту 11 проекту Порядку виявлення 

безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста 
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Кропивницького в частині залучення в обов’язковому порядку депутатів 

місцевих ради до обстеження об’єктів на округах.  

 

Райкович А.П.: 

Ми не можемо наказувати депутату в обов’язковому порядку брати 

участь в обстеженнях, можна залучити, поставивши до відома. Олег 

Сергійович Колюка отримає розпорядження міського голови без участі 

депутата утримуватись від розгляду питання. 

 

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

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

Шановні депутати! 

Є певне коло посадових осіб, до компетенції яких належить розгляд цих 

питань. Якщо депутати будуть брати участь у їх вирішенні, то можуть почати 

надходити протоколи про корупційні правопорушення відносно цих депутатів. 

Я категорично проти.  

 

Райкович А.П.: 

Доручаю управлінню комунальної власності міської ради в робочому 

порядку розглянути пропозицію депутата Линченка М.Д. та можливість 

внесення змін до Порядку виявлення безхазяйного майна та відумерлої 

спадщини на території міста Кропивницького.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2192 “Про затвердження Порядку                              

виявлення безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території                                            

міста Кропивницького” (додається). 

 

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

порядок використання коштів на охорону об’єктів культурної спадщини”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2313. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник 

управління комунальної власності міської ради. 

 

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

відповів на запитання депутата Зайченка В.В. щодо залишку коштів, 

зазначеного у пункті 2 проекту рішення. 

 



23 
 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2193 “Про порядок використання коштів на 

охорону об’єктів культурної спадщини” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473”.                         

Проект рішення за реєстраційним № 2309 (доопрацьований). 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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2194 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 28 квітня 2011 року № 473” (додається). 

 

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

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

‟Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру 

у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради на 2014-2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2310 

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

містобудування та архітектури міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернув увагу на необхідність 

роботи містобудівного кадастру у відкритому режимі для вільного доступу 

до нього будь-якого мешканця міста, а саме комплексних схем розміщення 
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тимчасових споруд, інформацію про видані містобудівні умови та обмеження 

забудови земельних ділянок з планом зонування, інженерними мережами. 

 

Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради, прокоментував, що геопортал містобудівного кадастру вже 

працює у відкритому доступі, на офіційному сайті міської ради є посилання         

на цей портал. Картографічну основу з комунікаціями планується 

актуалізувати у 2019 році. 

Відповів на запитання депутата Волкова І.В. щодо вірогідності 

освоєння коштів, передбачених Програмою на 2019 рік, в повному обсязі. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2195 “Про внесення змін до рішення міської 

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

створення та розвитку містобудівного кадастру у складі                               

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської                      

ради на 2014-2018 роки” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 ‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту                           

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

№ 2311 (доопрацьований). Доповідач Колодяжний С.О. ‒ начальник 

управління молоді та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2196 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 ‟Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому                                             

на 2017 – 2020 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408”. Проект рішення за реєстраційним № 2315 

(доопрацьований). Доповідач Колодяжний С.О. ‒ начальник управління 

молоді та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2197 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 

1408” (додається). 

 

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

звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від оплати                                             

вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету                                  

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2316 

(доопрацьований). Доповідач Шевченко А.О. ‒ начальник управління 

адміністративних послуг міської ради. 

 

Шевченко А.О., начальник управління адміністративних послуг міської 

ради, на запитання депутата Краснокутського О.В. надав коментар, що 

пропозиція постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку врахована у 

проекті рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2198 “Про звільнення у 2019 році окремих 

категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету міста Кропивницького” (додається). 

 

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

припинення дитячої міської поліклініки № 1 шляхом перетворення 

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

реєстраційним № 2317. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров'я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2199 “Про припинення дитячої міської              

поліклініки № 1 шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення комунального закладу ‟Поліклінічне об’єднання                                                 

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним № 2318. 

Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я міської 

ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2200 “Про припинення комунального закладу 

‟Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство” (додається). 

 

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

створення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

‟ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”. Проект рішення за реєстраційним № 2297 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров'я міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2201 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” (додається). 

 

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

передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 2320. Доповідач 

Шишко О.М. ‒ начальник відділу з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами міської ради. 

 

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

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради, на запитання депутата Капітонова С.І. надав коментар щодо 

передачі майна з балансу Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького на баланс Департаменту патрульної поліції Національної 

поліції України для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2202 “Про передачу майна” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Прокоментував результати голосування по проекту рішення за 

реєстраційним № 2320. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про перейменування шкіл”. Проект рішення за реєстраційним № 2321 

(доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Шановні депутати! 

Існувала загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. Така назва була 

доречною за часів Радянського Союзу.  

Олександр Сергійович Пушкін ‒ це видатний поет. Я нічого не маю 

проти нього окрім того, що на сьогоднішній день він вважається іноземцем.  

Чому пропонується перейменовувати навчальні заклади саме таким 

чином, як, наприклад, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ‟ЗАВАДІВСЬКА 

ГІМНАЗІЯ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”? Невже в Україні 

немає видатних поетів, письменників? Чому не запропонувати ім’я 

українського поета? 

 

Райкович А.П.: 

Ларисо Давидівно! 

Доручаю в робочому порядку відпрацювати це питання та внести 

пропозиції. В будь-який час можна внести корективи по цьому питанню.  

 

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

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

Хочу зауважити, що Олександр Сергійович Пушкін є всесвітнім поетом. 

Це людина, яка зазнавала утисків від російського уряду. Питання пройшло 

обговорення. Свою думку висловили вчителі, батьки дітей, громадськість.  
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Райкович А.П.: 

Малось на увазі зовсім інше. Мова йшла про те, щоб присвоїти іншим 

навчальним закладам міста імена сучасних відомих особистостей. Це має під 

собою принциповий, історичний, повчальний, моральний зміст, тому 

пропозиція буде врахована в роботі.  

 

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

Сьогодні ми приводимо у відповідність назви навчальних закладів міста 

до вимог Закону України ‟Про освіту”, прийнятого у вересні 2017 року. Цю 

процедуру потрібно пройти. Після проходження цієї процедури можна буде 

розглядати питання щодо присвоєння імен.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2203 “Про перейменування шкіл” 

(додається). 

 

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

перейменування шкіл”. Проект рішення за реєстраційним № 2322 

(доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2204 “Про перейменування шкіл” 

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

перейменування шкіл”. Проект рішення за реєстраційним № 2323 

(доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2205 “Про перейменування шкіл” 

(додається). 

 

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

затвердження Положення про конкурс на посаду директора комунальної 

установи ‟Інклюзивно-ресурсний центр” Міської ради міста Кропивницького 

та Положення про конкурс на посаду педагогічних працівників                         

комунальної установи ‟Інклюзивно-ресурсний центр” Міської ради                            

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2335 

(доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2206 “Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду директора комунальної установи ‟Інклюзивно-

ресурсний центр” Міської ради міста Кропивницького та Положення про 

конкурс на посаду педагогічних працівників комунальної установи 

‟Інклюзивно-ресурсний центр” Міської ради міста Кропивницького” 

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

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах 

освіти м. Кропивницького на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2336 (доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління 

освіти міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2207 “Про організацію харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького                                                  

на 2019 рік” (додається). 

 

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

внесення змін до Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік”. Проект                                     

рішення за реєстраційним № 2337 (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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” –29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2208 “Про внесення змін до Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2018 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

коротко надає роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та 

озвучує рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

Розглядаємо питання “Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 2393. 

Всі питання погоджені, пройшли профільну постійну комісію, не мають 

зауважень, додатково перевірені у зв’язку зі зміною керівництва управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

профільного заступника міського голови.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2209 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2394. 

 

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

охорони навколишнього природного середовища міської ради, відповів на 

запитання депутата Демченка М.І. щодо прив’язки земельної ділянки та 

продемонстрував її розташування на план-схемі.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2210 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2395. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2211 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Доручаю управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради після завершення засідання сесії в 

робочому порядку надати роз’яснення депутатам Демченку М.І. та                       

Волкову І.В. по проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2394 щодо 

розташування земельних ділянок. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2128. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2212 “Про передачу безоплатно у власність 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2396. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2213 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2397. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2214 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2398. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2215 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2399. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2216 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2400. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2217 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2401. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2218 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу Рижко О.Г. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 83/16”. Проект рішення за реєстраційним № 2402. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2219 “Про передачу Рижко О.Г. у власність 

земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 83/16” (додається). 
 

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

“Про передачу Андрейченку І.О. у власність земельної ділянки                                             

по пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2403. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2220 “Про передачу Андрейченку І.О. у 

власність земельної ділянки по пров. Новгородському 2-му (біля                       

будинку № 11-а)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бродській О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2404. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2221 “Про надання Бродській О.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про надання Ткачуку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою                              

щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 12,                     

корп. 4)”. Проект рішення за реєстраційним № 2405. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2222 “Про надання Ткачуку С.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля буд. № 12, корп. 4)” (додається). 
 

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

передачу Глущенко А.А. у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 2406. 

 

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

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

Вчора до мене звернулись громадяни щодо даної земельної ділянки. Є 

пропозиція відтермінувати його розгляд.  
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Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

У даному проекті рішення необхідно змінити прізвище. Свідоцтво буде 

надано.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відтермінувати розгляд цього питання на наступну 

сесію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Документи мають бути готові, якщо потрібно вносити зміни. Це 

земельне питання, яке повинно заздалегідь бути відпрацьовано управлінням, в 

тому числі стосовно змін адрес, прізвищ. Це питання не відпрацьовано.  

 

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

Олега Ляшка): 

Питання зрозуміле. Є пропозиція провести повторне голосування за 

пропозицію відтермінувати розгляд даного проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду питання 

про відтермінування проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2406 

на наступне засідання сесії та надати можливість профільній постійній комісії 

і управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради в законний спосіб врегулювати всі питання, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію відтермінувати розгляд проекту 

рішення міської ради за реєстраційним № 2406 на наступну сесію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Харківській, 1”. Проект рішення за реєстраційним                            

№ 2407. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2223 “Про надання Коваль Л.М.                                

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                                                             

по вул. Харківській, 1” (додається). 
 

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

передачу ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” в оренду земельної ділянки по                                                  

вул. Лавандовій, 27”. Проект рішення за реєстраційним № 2408. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2224 “Про передачу ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27” (додається). 
 

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

“Про передачу ПП ‟УНІСБУД” в оренду земельної ділянки                                              

по вул. Соколовській, 2-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2409. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2225 “Про передачу ПП ‟УНІСБУД” в оренду 

земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-б” (додається). 
 

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

передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 33-б”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2410. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), проінформував про наявний конфлікт 

інтересів у даному питанні та відмову від участі у голосуванні. 

 

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

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція змінити 

розмір орендної плати ‟6 %” на ‟3 %” та виключити пункт 5. 

 

Райкович А.П.: 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція внести зміни 

до даного проекту рішення, а саме зменшити розмір орендної плати ‟6 %” на 

‟3 %” та виключити пункт 5. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2226 “Про передачу Кріпаку С.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 33-б” (додається). 
 

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

передачу Козіну В.П. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній, 3-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2411. 

 

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

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати земельної ділянки на рівні 3 %. 

 

Райкович А.П.: 
Чому проект рішення не підготовлений з урахуванням пропозиції 

постійної комісії? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Чому постійна комісія надала таку рекомендацію? Що це за земельна 

ділянка? 

 

Вовенко О.А.: 

У зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на 

земельній ділянці, постійна комісія надала таку рекомендацію, яка підтримана. 

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

Олега Ляшка): 

Чому комерційній структурі, яка заробляє гроші, встановлюється 

мінімальна орендна ставка? Нехай сплачують більше до міського бюджету.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Демченко М.І.: 

Вношу пропозицію внести зміни до даного проекту рішення, а саме 

встановити орендну ставку на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме зменшити орендну ставку до 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2227 “Про передачу Козіну В.П. в оренду 

земельної ділянки по вул. Соборній, 3-а” (додається). 
 

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

“Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки                                                          

по вул. Преображенській, 16-с”. Проект рішення за реєстраційним № 2412. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2228 “Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-с” (додається). 
 

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

“Про передачу Попелівському І.М. в оренду земельної ділянки                                

по вул. Пацаєва, 21-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1927. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2229 “Про передачу Попелівському І.М. в 

оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-б” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Желудченку С.М. права користування земельною ділянкою по  

вул. Вокзальній (біля будинку № 27)”. Проект рішення за реєстраційним                              

№ 2414. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2230 “Про припинення Желудченку С.М. 

права користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 27)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ФОП Аракеляну Г.Д. права користування земельною ділянкою по  

вул. Районний Бульвар, 65”. Проект рішення за реєстраційним № 2415. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2231 “Про припинення ФОП Аракеляну Г.Д. 

права користування земельною ділянкою по вул. Районний Бульвар, 65” 

(додається). 
 

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

“Про припинення Довбні В.С. права користування земельною ділянкою                         

по вул. Покровській, 1/73”. Проект рішення за реєстраційним № 2228. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2232 “Про припинення Довбні В.С. права 

користування земельною ділянкою по вул. Покровській, 1/73” 

(додається). 
 

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

припинення ФОП Куцову А.Г. права користування земельною ділянкою по 

вул. Євгена Тельнова, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2227. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2233 “Про припинення ФОП Куцову А.Г. 

права користування земельною ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 1-а” 

(додається). 
 

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

“Про припинення Поповій Ж.В. права користування земельною ділянкою                    

по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 2231. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2234 “Про припинення Поповій Ж.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2” 

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

надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ‟РЕГІОНАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА АГЕНЦІЯ” КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 54”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2416. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2235 “Про надання                               

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ‟РЕГІОНАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА АГЕНЦІЯ” КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 54” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне 

користування земельних ділянок по місту Кропивницькому”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2417. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2236 “Про передачу управлінню освіти 

Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельних 

ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 56”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2418. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2237 “Про надання Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на                        

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                   

по вул. Вокзальній, 56” (додається). 

 

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

“Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки                                    

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1577. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Вкотре звертаю увагу, що це негативна практика, коли змінюється 

цільове призначення земельних ділянок під гаражами, під земельними 

ділянками виділеними під будівництво житлових будинків. Депутати 

розуміють, чому це робиться. Коли земельну ділянку беруть під розміщення 

гаража або під будівництво житлового будинку, орендна плата не сплачується, 

аукціон не відбувається, тому ділянка переходить у власність певної 

юридичної або фізичної особи. Потім змінюється цільове призначення 

земельної ділянки і особа може будувати об’єкт торгівлі, що ми спостерігаємо 

в цьому випадку.  

Але треба чітко усвідомлювати, що у період, коли у міському бюджеті 

не вистачає коштів для покриття основних видатків, пов’язаних з утриманням 

всіх галузей та сфер життя міста, кожна копійка є цінною для наповнення 

дохідної частини бюджету, ми просто віддаємо земельну ділянку. Це 

непослідовний підхід, враховуючи, що інші юридичні, фізичні особи 

звертаються, їм надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою, вони 

проходять аукціон, земельна ділянка отримується в оренду, сплачується 
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орендна плата. Лише потім земельна ділянка викуповується за відповідні 

кошти. В даній ситуації цього немає.  

Це питання не вперше виноситься на розгляд міської ради. Пропоную не 

підтримувати даний проект рішення і більше не виносити на розгляд міської 

ради. Людина купила земельну ділянку для будівництва житлового будинку, 

нехай будує там житловий будинок. Це зона багатоквартирної житлової 

забудови.  

 

Райкович А.П.: 

Олександре Миколайовичу! 

Я цілком згоден з юридичною складовою цього питання. Питання 

відтерміновувалося, переносилося, знімалося з розгляду на підставі тих чи 

інших причин, але не розглядалося, рішення ми не приймали. Тому нам 

потрібно прийняти рішення з даного питання відповідно до заяви 

громадянина, який вже отримав земельну ділянку під те чи інше цільове 

призначення.  

Далі все буде залежати від того, яке рішення приймуть депутати. В разі 

неприйняття рішення, громадянин має право звернутися до суду та мати з 

міською радою правовий конфлікт. Депутати повинні розглянути заяву по суті 

і прийняти відповідне рішення.  

 

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

Ляшка), запропонував надати слово громадянину Селіну С.Є., який 

знаходиться у сесійній залі. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2238 “Про зміну Сидорову Р.С. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля                        

будинку № 9/2)” (додається). 
 

 

 

 

 



49 
 

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

продаж Максимову Б.Г. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по шосе Олександрійському, 2-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2419. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2239 “Про продаж Максимову Б.Г.                                 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                             

по шосе Олександрійському, 2-а” (додається). 
 

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

“Про встановлення земельного сервітуту по вул. Ельворті, 1-в”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2420. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2240 “Про встановлення земельного сервітуту 

по вул. Ельворті, 1-в” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 04.09.2017 № 1076”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2421. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2241 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 04.09.2017 № 1076” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

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

реєстраційним № 2377. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

 

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

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 2377 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет                          

на 2018 рік”. 

Необхідність внесення змін до міського бюджет на 2018 рік пов’язана з 

тим, що змінюється ряд субвенцій з державного бюджету, а саме: 

зменшується обсяг субвенції на виплату допомоги сім’ям з                                     

дітьми ‒ (-61,1 млн грн) за розпорядженням голови облдержадміністрації                       

від 18.12.2018; 

збільшується обсяг субвенції на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на 36,2 млн грн; 

збільшується виплата грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для деяких категорій населення (для сімей загиблих 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю) на 1,9 млн грн; 

збільшується обсяг субвенції з державного бюджету на придбання житла 

для дітей-сиріт на 1,2 млн грн; 

зменшено субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт ‒ (-664,0 тис. грн); 

ряд інших змін по субвенціях. 

Також до проекту рішення включено очікуване збільшення освітньої 

субвенції з державного бюджету на 7,2 млн грн. Станом на сьогодні Кабінетом 

Міністрів України не прийнято рішення щодо перерозподілу обсягу освітньої 

субвенції між регіонами. Тому в разі зміни або виключення зазначеної суми 

прошу вашого дозволу внести зміни до даного проекту рішення.  

Вносяться зміни до субвенції на відшкодування різниці в тарифах. У 

зв’язку з тим, що на сьогодні додатковий фінансовий ресурс теж не визначений 

Кабінетом Міністрів України, сума зменшується на 10,6 млн грн. По міських 

теплогенеруючих підприємствах залишається заборгованість по різниці в 

тарифах, яка утворилася станом на 01.01.2016, у обсязі майже 50 млн грн.  

Також проектом рішення передбачено перерозподіл між головними 

розпорядниками коштів, а саме: по управлінню капітального будівництва 

зменшення на 10,0 млн грн ‒ невикористані кошти по трьох об’єктах, які 

пропонується перерозподілити управлінню розвитку транспорту та зв’язку на 
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відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд, інші зміни, які 

зазначені в додатку  до даного проекту рішення.   

Прошу прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням 

можливих змін обсягів освітньої субвенції.  

 

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

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

Шановні колеги! 

Пропоную внести до даного проекту рішення зміни. Це обумовлено 

технічними проблемами щодо придбання за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам однокімнатних кватир для осіб з числа                        

дітей-сиріт та для вирішення питань, пов’язаних з фінансуванням цих                   

заходів. Тому необхідно замінити головного розпорядника бюджетних              

коштів ‒ управління з питань захисту прав дітей, якому спрямована державна 

субвенція на придбання квартир у сумі 1 163 645,9 грн, на головного 

розпорядника бюджетних коштів ‒ управління молоді та спорту. Також обсяг 

субвенції по головному розпоряднику бюджетних коштів ‒ управлінню з 

питань захисту прав дітей, визначену рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 06.11.2018 № 1933, зменшити на суму 916 851,61 грн та 

перерозподілити головному розпоряднику коштів ‒ управлінню молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. 

Після прийняття даного рішення необхідно буде внести зміни до 

відповідних галузевих програм. Прошу підтримати мою пропозицію, тому що 

субвенцію треба освоїти до закінчення бюджетного року.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції депутата Краснокутського О.В.? 

Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з урахуванням пропозиції депутата Краснокутського О.В.. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2242 “Про внесення змін до рішення Міської 

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

бюджет на 2018 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”.                  

Проект рішення за реєстраційним № 2376 (доопрацьований). Доповідач          

Ксеніч В.М. ‒ начальник управління капітального будівництва міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2243 “Про внесення змін до рішення міської 

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

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2383. 

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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2244 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-

2018 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб”. Проект рішення за реєстраційним № 2384. 

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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2245 “Про визначення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб” 

(додається). 

 

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

внесення змін та доповнення 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 № 2386. Доповідач 

Вергун О.С. ‒ т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2246 “Про внесення змін та доповнення 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 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 

№ 2422 (доопрацьований). Доповідач Вергун О.С. ‒ т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2247 “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 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 № 2387. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник управління 

з питань захисту прав дітей міської ради. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Дана Міська програма передбачає ті положення, про які я доповідав при 

розгляді питання щодо внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.  

Є пропозиція відобразити у програмі перерозподіл коштів на придбання 

квартир для дітей-сиріт. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято.  

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Краснокутський О.В.: 

Шановні депутати! 

Щоб повністю розблокувати питання щодо придбання житла для дітей-

сиріт були підтримані зміни до міського бюджету на 2018 рік, внесення змін 

до Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2017-2019 роки. Тепер необхідно внести зміни до галузевої 

програми управління молоді та спорту, щоб прийняти ці кошти.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В.. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

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

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2248 “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” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                               

від 29 березня 2018 року № 1578 ‟Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу”. Проект рішення за реєстраційним № 2388. Доповідач 

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

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2249 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1578 ‟Про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                             

від 06 листопада 2018 року № 1955 ‟Про реформування друкованого засобу 

масової інформації та редакції газети”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 2423. 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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2250 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1955 ‟Про 

реформування друкованого засобу масової інформації та редакції газети” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Тимчасового порядку надання ОСББ у постійне користування 

земельних ділянок у м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2424. Доповідач Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління: 

Шановні депутати! 

Прошу виключити з проекту Тимчасового порядку надання ОСББ у 

постійне користування земельних ділянок у м. Кропивницькому пункт 14 у 

зв’язку з тим, що він не узгоджується з нормами Земельного кодексу України 

та внести технічну правку стосовно підписанта проекту Тимчасового порядку, 

а саме вказати посаду начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради ‒ розробника даного 

проекту рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами, запропонованими начальником юридичного управління 

Смаглюк М.О.? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2251 “Про затвердження Тимчасового                                        

порядку надання ОСББ у постійне користування земельних ділянок                            

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

внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9                            

‟Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач Райкович А.П. ‒ міський голова.  

Попередньо я надав інформацію з даного питання. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2252 “Про внесення змін до рішення міської 

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

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

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

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

Шановні колеги! 

Шановний Андрію Павловичу! 

31.05.2017 громадянка Тамара Чернявська, відповідно до договору 

купівлі-продажу за № 240, продала будинок громадянину Соколову, таким 

чином позбавивши права на успадкування житла двох дітей-сиріт Єлизавету 

та Олександра Чернявських.  

Після проведеного службового розслідування комісією, створеною 

відповідно до розпорядження міського голови, було встановлено, що це 

сталося завдяки бездіяльності певних посадових осіб служби у справах дітей 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, а саме начальника служби 

Сисак І.О. 

Основними завданнями служби, зокрема, є реалізація на території                  

міста Кропивницького державної політики з питань соціального захисту дітей, 

запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень, розроблення і здійснення самостійно або разом з 

відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і 

законних інтересів дітей.  
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Законодавством, а саме статтею 32 Закону України ‟Про забезпечення 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” та Сімейним кодексом України передбачено, що за дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами 

з їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, 

рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, 

дитячі будинки, будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за 

місцем знаходження житла дітей несуть повну відповідальність за його 

збереження і повернення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування після завершення терміну перебування в сім’ї опікуна чи 

піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку, будинку сімейного типу 

або у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

На жаль, в даному конкретному випадку ці функції не були забезпечені, 

тому майно дітей не було збережено. Внаслідок певних маніпуляцій, 

перепродаж зазначеного житла, як я сказав, комісією було виявлено, що 

запобіжні заходи не вживалися, діти втратили житло. 

У судах першої інстанції міська рада програла свої позиції. Як мені 

сьогодні стало відомо, у відкритті касаційного провадження міському голові 

міста Кропивницького було відмовлено. Вважаю, що ми повинні іти до кінця 

аби захистити права дітей на майно.  

Вважаю, що це є суспільно-важливою проблемою для нашого міста ‒ 

захистити права дітей-сиріт. Якби належним чином виконувалися функції 

охорони майна, можна було б уникнути проблем щодо вишукування коштів у 

державному, міському бюджетах на придбання житла для дітей-сиріт. Майно 

переходило б їм у спадок. 

Враховуючи суспільно-важливе значення цієї проблеми, прошу визнати 

вказану справу такою, що становить значний суспільний інтерес та зараз 

надати доручення Виконавчому комітету Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити касаційне оскарження цих судових рішень в інтересах дітей-сиріт 

щодо справ, пов’язаних з попереднім керівником служби у справах дітей 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради Сисак І.О.  

 

Райкович А.П.: 

Я підтримую виступ депутата Краснокутського О.В. та надаю таке 

доручення. 

Шановні депутати! 

Прошу виявити підтримку порушеного питання шляхом прийняття 

рішення, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2260 “Про визнання адміністративної справи 

№ 405/5228/17 за позовом Сисак І.О. такою, що становить значний 

суспільний інтерес” (додається). 

 

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

“Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення без реєстраційного номера. 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. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2253 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного щодо регулювання земельних 

відносин. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

коротко надає роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та 

озвучує рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

Розглядаємо питання “Про поновлення ТОВ ‟АТБ-ТОРГСТРОЙ” 

договору оренди землі по вул. Генерала Жадова, 20-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2413.  

 



61 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2254 “Про поновлення ТОВ ‟АТБ-

ТОРГСТРОЙ” договору оренди землі по вул. Генерала Жадова, 20-а” 

(додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 2425.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2255 “Про затвердження земельної ділянки                                    

по вул. Кропивницького, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 2426.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2256 “Про затвердження земельної ділянки                            

по вул. Кропивницького, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

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

передачу Тарану О.О. у власність земельної ділянки по пров. Союзному, 22”. 

Проект рішення без реєстраційного номера. 

 

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

охорони навколишнього природного середовища міської ради, надав коментар, 

що відносно проекту рішення не витримані строки оприлюднення.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2257 “Про передачу Тарану О.О. у власність 

земельної ділянки по пров. Союзному, 22” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018 

№ 1822 ‟Про договір поруки”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач Вергун О.С. ‒ т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2258 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 1822 ‟Про договір поруки” 

(додається). 
 

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

продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 ‟Про внесення змін до 
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рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року                               

№ 1263”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач                              

Вергун О.С. ‒ т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2259 “Про продовження терміну дії та 

внесення змін і доповнень 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” (додається). 

 

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

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

Шановні депутати! 

У мене є прохання наступного змісту. Сьогодні на засіданні сесії був 

присутній лікар КЗ ‟Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги” ‒ учасник операції об’єднаних сил, який за моїм проханням не 

виступав з приводу того, що його земельне питання вже вкотре не виноситься 

на розгляд сесії міської ради. Прошу управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради підняти це 

питання та по можливості винести на розгляд наступного засідання сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Доручаю терміново з’ясувати ситуацію, на якому етапі розгляду 

знаходиться це питання, за необхідності терміново винести його на розгляд 

профільної постійної комісії та підготувати на розгляд наступної земельної 

сесії.  

Шановні депутати! 

Ми розглянули всі питання, включені до порядку денного тринадцятої 

сесії міської ради, за виключенням питання ‟Про міський бюджет на 2019 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2330. У депутатів є можливість  

обговорити це питання у фракціях. 

Порадившись з президією, вношу пропозицію оголосити перерву                          

на 15-20 хвилин. Після перерви ми приймемо рішення щодо розгляду даного 

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

Олега Ляшка): 

Пропоную одразу відтермінувати розгляд цього питання.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Демченка М.І. 

відтермінувати розгляд питання ‟Про міський бюджет на 2019 рік”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2330.  

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на 20 хвилин. 

 

Після перерви о 16.21. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 19 депутатів, відсутні 24 депутати. Відсутній кворум, 

необхідний для продовження роботи сесії. 

 

Третє засідання тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

завершено. 

Дякую за роботу. 

Четверте засідання тринадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького відбудеться завтра о 10.00 у приміщенні міської ради               

(кімната 305). 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 
 


