
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  2 

другого засідання першої сесії  

Кропивницької міської ради восьмого скликання 

 

від 16 грудня 2020 року м. Кропивницький 

  

Друге засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П., міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, представники громади, журналісти! 

 

Прошу зайняти робочі місця у сесійній залі. Будемо розпочинати роботу 

сесії. 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати, присутні! 

На друге засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання прибуло та зареєструвалося 36 депутатів, що становить більше 

половини складу міської ради, відсутні 7. Кворум, необхідний для проведення 

пленарного засідання сесії, є.  

Розпочинаємо роботу. 

 

Шановні депутати! 

Шановні присутні! 

Відповідно до вимог Регламенту міської ради я маю надати слово 

громадянам міста, які записалися на виступ, але станом на сьогодні таких заяв 

не надходило.  

 

Міський голова зачитав повідомлення від політичних партій, 

представлених в Кропивницькій міській раді восьмого скликання, про 

створення депутатських фракцій (додаються):  

1) Фракції політичної партії ‟Опозиційна платформа – За життя”. 

2) Фракції політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”. 
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3) Фракції  політичної партії ‟Пропозиція”. 

 

Шановні депутати! 

У роботі другого засідання першої сесії міської ради беруть участь: 

Марченко Л.М. ‒ староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради; 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Соломонов М.Г. ‒ представник Кіровоградської місцевої прокуратури. 

 

Шановні депутати! 

Нагадую, що у нас залишились нерозглянутими господарські питання, з 

якими ви мали змогу ознайомитися та обговорити, а саме з пункту 19 переліку 

питань порядку денного (проєкт рішення за реєстраційним № 4519, 

доопрацьований) до пункту 34 (проєкт рішення за реєстраційним № 4443). 

Матеріали ви отримали на першому засіданні першої сесії                                              

04 грудня 2020 року. 

Крім того, у зв’язку з обранням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради, пропоную включити до порядку денного першої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року № 10 ‟Про кількісний та 

персональний склад Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання”. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), висловив зауваження відносно 

організації роботи міської ради, а саме неможливості участі депутатів в 

роботі постійних комісій міської ради, які ще не створені. Зачитав норми 

пунктів 1, 2, 4 статті 11, абзацу другого пункту 5 статті 28 Регламенту 

міської ради сьомого скликання. Звернувся до міського голови з проханням 

оголосити перерву в роботі другого засідання першої сесії міської ради, 

підготувати проєкти рішень про утворення постійних комісій у 

Кропивницькій міській раді восьмого скликання, про затвердження їх 

персонального складу та про затвердження положення про постійні комісії, 

після чого перейти до розгляду питання відносно внесення змін до міського 

бюджету.  

 

Райкович А.П. пояснив, що порядок денний першої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання затверджувався 04 грудня 2020 року. 

Зазначив, що 18 питань із затвердженого порядку денного було розглянуто на 

першому засіданні першої сесії, а розгляд інших питань було перенесено на 

друге засідання. Звернув увагу, що представникам політичних партій, 

представлених у Кропивницькій міській раді восьмого скликання, було 

запропоновано внести пропозиції щодо створення постійних комісій. 
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Зауважив, що попередньо з депутатами було обговорено питання про 

затвердження міського бюджету на 2021 рік на третьому засіданні першої 

сесії, під час якого також планується затвердити кількісний та персональний 

склад постійних комісій Кропивницької міської ради восьмого скликання. 

 

Корнюша О.П. зачитав пункт 2 статті 32 Регламенту щодо коментарів 

головуючого. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (позафракційний), проінформував, 

що лише напередодні секретар міської ради О.Колюка запросив представників 

політичних сил для того, щоб обговорити проєкт Регламенту Кропивницької 

міської ради восьмого скликання та запропонував до п’ятниці надати 

пропозиції щодо членства у постійних комісіях міської ради. Підтримав 

пропозицію депутата Корнюші О.П. щодо розгляду фінансових питань після 

організації роботи постійних комісій.  

 

Міський голова пояснив, що питання щодо кількісного та персонального 

складу постійних комісій, а також затвердження Регламенту міської ради 

не виносяться на розгляд другого засідання першої сесії міської ради.  

 

Ніжнікова А.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), зауважила, що доопрацьований 

проєкт рішення № 4519 “Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” не розглядався 

постійними комісіями.  

 

Райкович А.П. на прохання депутата Корнюші О.П. надав йому слово для 

виступу.  

 

Корнюша О.П. зазначив, що місцеве самоврядування ‒ це право та 

реальна здатність органів місцевого самоврядування та посадових осіб 

відповідально вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції 

і законів України. Пояснив, що таке право отримано з набуттям статусу 

депутата міської ради, а реальна здатність депутата реалізується шляхом 

фінансово-матеріального забезпечення та організації роботи депутатів, у 

тому числі участі в роботі постійних комісій, які ще не утворені. Звернув 

увагу, що на першому засіданні першої сесії міської ради не порушував жодних 

питань щодо організації роботи депутатів міської ради, оскільки розумів 

важливість формування нового складу Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради. Зупинився на нормах статті 5, пунктів 1, 2 частини 1 статті 

26, пунктів 2, 4, 11 статті 49 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статі 19 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад”. 

Звернувся з проханням оголосити перерву в роботі засідання сесії, 
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підготувати проєкти рішень щодо затвердження кількісного та 

персонального складу постійних комісій, Положення про постійні комісії, 

Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання, затвердити їх, а 

потім розглядати фінансові та інші питання. 

 

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

що відповідно до Конституції та законів України діє принцип безперервності 

влади. Зазначила, що міська рада не може не розглядати питання ‟Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік”                             

(код бюджету 11201100000)” через виникнення організаційних питань 

стосовно утворення постійних комісій міської ради та має виконувати пряму                    

функцію, визначену Законом України ‟Про місцеве самоврядування в   

Україні”, ‒ формування, прийняття та внесення змін до міського бюджету. 

Зауважила, що відповідно до цього ж Закону регламент роботи ради, 

положення про постійні комісії, їх кількісний та персональний склад 

затверджуються не пізніш як на другій сесії, тому міська рада діє в 

правовому полі. Звернула увагу, що відповідно до частини 2 статті 23 

Регламенту міської ради сьомого скликання рішення та висновки постійних 

комісій носять рекомендаційний характер. Наголосила, що жоден з 

депутатів не обмежений у гарантованому праві брати участь у розгляді 

питання щодо внесення змін до міського бюджету та може вносити свої 

пропозиції, доповнення, поправки або висловлювати власні думки. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), висловив позицію щодо коментаря 

начальника юридичного управління міської ради Смаглюк М.О. 

 

Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), закликав депутатів розібратися 

у ситуації та дійти до консолідованого рішення. Пояснив мету та механізм 

роботи постійних комісій. Підтримав думку про необхідність першочергово 

утворити постійні комісії, розглянути на засіданнях профільних постійних 

комісій питання порядку денного, після чого винести ці питання на розгляд 

сесії міської ради з урахуванням рекомендацій постійних комісій. Закликав 

депутатів підтримати пропозицію депутата Корнюші О.П.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловив іншу точку зору щодо 

необхідності першочергового утворення постійних комісій міської ради та 

зазначив, що депутати не обмежені у своїх можливостях щодо розгляду 

питань, включених до порядку денного першої сесії міської ради. Зазначив, що 

згідно з вимогами Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні” 

кількісний і персональний склад постійних комісій, положення про постійні 
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комісії та регламент ради мають бути затвердженими не пізніш як на другій 

сесії. Пояснив, що питання щодо кількісного та персонального складу 

постійних комісій не може розглядатись без затвердженого регламенту та 

положення про постійні комісії, підготовка яких може бути тривалою. 

Запропонував депутатам об’єднатися навколо розробки проєктів 

Регламенту та Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання. Зауважив, що питання щодо внесення змін до міського 

бюджету на 2020 рік, винесене на розгляд другого засідання першої сесії, є 

дуже важливим, оскільки стосується вирішення надважливих питань, в тому 

числі щодо фінансування опорних медичних закладів, які надають медичну 

допомогу по боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19. Закликав 

депутатів відкинути політичні чвари та об’єднатися навколо вирішення 

ключових питань, на які чекає територіальна громада.  

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (позафракційна), 

закликала депутатів бути послідовними у своїх рішеннях. Нагадала, що                                                                                    

04 грудня 2020 року депутати затвердили порядок денний першої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання. Запропонувала перейти до 

розгляду питань порядку денного. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Корнюші О.П. оголосити 

перерву для розроблення проєктів регламенту, положення про постійні комісії 

міської ради та визначення їх кількісного та персонального складу. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 15, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Продовжуємо роботу. Переходимо до розгляду господарських питань 

порядку денного, з якими депутати мали змогу ознайомитися. 

Крім того, у зв’язку з обранням голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради, пропоную включити до порядку денного першої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року № 10 ‟Про кількісний та 

персональний склад Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання”. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

 



6 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 20 “Про затвердження доповнення до порядку 

денного першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

озвучуються заяви, оголошення, запитання.  

Якщо такі відсутні, переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Розглядається питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року № 10 ‟Про кількісний та 

персональний склад Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

восьмого скликання”. Проєкт рішення без реєстраційного номера.                       

Доповідач Райкович А.П. ‒ міський голова. 

 

Міський голова зачитав проєкт рішення. Відповів на зауваження 

депутатки Шамардіної К.О. відносно рішення Кропивницької міської ради                         

від 04 грудня 2020 року № 10, а саме пояснив, що голови районних у місті 

Кропивницькому рад входять до складу виконавчого комітету за посадою, але 

станом на 04 грудня 2020 року зазначені посадові особи не були обрані, тому 

вказати їх прізвища не було можливості.  

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проєкт 

рішення за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 21 “Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року № 10 ‟Про 

кількісний та персональний склад Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради восьмого скликання” (додається).  

 

 



7 
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік”                            

(код бюджету 11201100000)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4519 

(доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 
 

Бочкова Л.Т. пояснила підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проєкту рішення за реєстраційним № 4519 “Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про 

бюджет міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)”. 

Звернула увагу, що пояснювальна записка до доопрацьованого проєкту 

рішення містить обґрунтування його положень. Проінформувала, що в 

процесі підготовки питання надійшли додаткові пропозиції, тому 

запропонувала взяти зазначений проєкт рішення за основу. 
 

Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернувся до начальника 

фінансового управління з проханням надати інформацію про суми відсотків, 

які необхідно буде виплатити з міського бюджету на погашення залучених 

кредитних коштів для фінансування інвестиційних проєктів.   
 

Бочкова Л.Т. пояснила, що Міністерство фінансів України погодило 

запозичення у 2020 році, тому у разі прийняття міською радою позитивного 

рішення буде проведена робота по підписанню кредитного договору, де 

будуть встановлені терміни залучення та погашення коштів. Зазначила, що 

за попередніми розрахунками фінансового управління, якщо кошти будуть 

залучені у грудні 2020, лютому-березні 2021 року та погашення кредиту 

відбудеться у першому півріччі 2025 року, відсотки складуть 16,5 млн грн.  

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), звернув увагу, що згідно з 

пояснювальною запискою до проєкту рішення управлінню розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради пропонується направити 24,0 млн грн, з 

них: по загальному фонду ‒ 12,7 млн грн на утримання міського комунального 

транспорту, по спеціальному фонду ‒ 11,5 млн грн на забезпечення виконання 

зобов’язань по договорах фінансового лізингу для придбання тролейбусів та 

автобусів. Не погодився з пропозицією виділити 12,7 млн грн на утримання 

міського комунального транспорту та, враховуючи поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19, запропонував перенаправити ці кошти на 

галузь охорони здоров’я для матеріального заохочення медичних працівників, 
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які стоять на заваді цієї хвороби. Зазначив, що міський комунальний 

транспорт повинен працювати ефективно.  

 

Бочкова Л.Т. пояснила, що у зв’язку з карантинними обмеженнями 

доходи міського комунального підприємства ‟Електротранс” значно 

знизились і підприємство не є прибутковим. Також зазначила, що необхідно 

забезпечити безперебійну роботу підприємства на новорічні свята.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), виступив на підтримку 

доопрацьованого проєкту рішення “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)”.  

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), підтримав пропозицію депутата 

Корнюші О.П. 

 

Начальник фінансового управління відповіла на запитання депутатів 

Ларіна А.С., Корнюші О.П. 

 

Міський голова уточнив, що із зазначених у проєкті рішення фінансових 

ресурсів на фонд оплати праці додаткових коштів не передбачається. 

Пояснив, що невикористані головними розпорядниками бюджетні кошти 

будуть консолідовані та спрямовані на першочергові заходи: придбання 

інсуліну, інших медичних препаратів, які відпускаються за пільговими 

призначеннями, на розрахунки за будівництво відділення інтенсивної терапії 

на базі комунального некомерційного підприємства ‟Центральна міська 

лікарня” Міської ради міста Кропивницького”, придбання медичного 

обладнання. Підкреслив, що саме на вищезазначені цілі в основному і 

передбачається залучити кредитний ресурс. Зупинився на карантинних 

вимогах до роботи міського пасажирського транспорту та підкреслив 

необхідність спрямування фінансової підтримки комунальному                   

підприємству ‟Електротранс”. Повідомив, що на 22 грудня 2020 року 

призначено проведення третього засідання першої сесії Кропивницької 

міської ради, на розгляд якого будуть винесені питання щодо затвердження 

міського бюджету на 2021 рік, положення про постійні комісії міської ради, 

їх кількісний та персональний склад. Зауважив, що з метою забезпечення 

ефективної роботи комунального підприємства ‟Електротранс” буде 

підніматися питання про підвищення тарифу на проїзд в міському 

комунальному пасажирському транспорті, але це питання зараз не є 
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доцільним, оскільки рівень соціального забезпечення громадян поки що не дає 

такої можливості.  

 

Відповів на запитання депутатки Шамардіної К.О., що недоречно 

фінансувати за рахунок кредитних коштів заходи по програмах житлово-

комунального господарства та громадського бюджету, які були 

нереалізовані у 2020 році через брак коштів, оскільки період будівельних, в 

тому числі і дорожніх робіт, скінчився. Зазначив, що першочергово необхідно 

затвердити міський бюджет на 2021 рік, після чого будуть детально 

формуватися та затверджуватися профільні програми відповідно до 

наявного фінансового ресурсу. Звернув увагу, що всі проєкти громадського 

бюджету будуть реалізовані, але реалізацію проєкту громадського бюджету 

на території Новенського старостинського округу пропонуватиметься 

виконати за рахунок коштів міського бюджету та перенести до профільної 

програми по галузі фізичної культури і спорту.  

 На прохання Колісніченка Р.М. міський голова пояснив перерозподіл 

коштів по галузі освіти. 

 

Колісніченко Р.М., запропонував розділити доопрацьований проєкт 

рішення за реєстраційним № 4519 на два окремих питання: щодо розподілу 

коштів освітньої та медичної субвенцій, перерозподілу бюджетних 

призначень та щодо отримання кредиту. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти запропонований 

доопрацьований проєкт рішення за основу. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Колісніченко Р.М. повторно озвучив свою пропозицію щодо розгляду 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 4519. 

Виступив проти залучення кредитних коштів для фінансування інвестиційних 

проєктів.  
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Цертій О.М. не погодився з думкою депутата Колісніченка Р.М. 

Зазначив, що міський бюджет є збалансованим, тому виключати з проєкту 

рішення дохідну частину неправильно. Пояснив, що разом із кредитними 

коштами необхідно буде вилучати фінансування на ті чи інші галузі.  

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (позафракційна), 

виступила на підтримку доопрацьованого проєкту рішення за реєстраційним 

№ 4519. Підкреслила, що 70 млн грн кредитних коштів є цільовими і 

спрямовані на впровадження інвестиційних проєктів. Зауважила, що 

банківські установи не вкладають інвестицій у фінансування громадських 

проєктів. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), виступив на підтримку пропозиції 

депутата Колісніченка Р.М. та запропонував розглянути можливість 

отримання кредитування через інші банки під нижчі відсотки. 

 

Бочкова Л.Т. проінформувала, що робота по залученню кредитних 

ресурсів проводилась протягом другого півріччя 2020 року. Зазначила, що було 

розглянуто ряд кредитних пропозицій від різних комерційних та державних 

банків. Пояснила, що рішення міської ради надасть можливість заключити 

кредитний договір з банком та виконати умову, погоджену Міністерством 

фінансів України, а саме отримати запозичення у 2020 році. На запитання 

депутатки Шамардіної К.О. щодо фінансування заходів, передбачених                                   

на 2020 рік, відповіла, що деякі з них знаходяться в процесі виконання. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Колісніченка Р.М. окремо 

прийняти рішення відносно залучення субвенцій і перерозподілу міського 

бюджету та окремо розглянути питання по залученню до міського бюджету 

кредитних коштів. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 17, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
 

Романів Л.П., депутатка міської ради (фракція політичної партії 

‟Пропозиція”), звернулась з проханням внести зміни до доопрацьованого 
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проєкту рішення за реєстраційним № 4519 в частині перерозподілу видатків 

по галузі охорони здоров’я, а саме: 

 
Головний розпорядник/КТПКВК МБ Загальний 

фонд 

з них Спеціальний 

фонд 

Разом 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

Управління охорони здоров’я  +1 238 137    +1 238 137 

КПКВК 0712144 ‟Централізовані 

заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет” 

+1 238 137    +1 238 137 

Виконавчий комітет - 700 000    - 700 000 

КПКВК 0210150 ‟Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності міської 

ради” 

- 700 000    - 700 000 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

- 238 137    - 238 137 

КПКВК 2910160 ‟Керівництво і 

управління у сфері з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення” 

- 14 900    - 14 900 

КПКВК 2918110 ‟Заходи із 

запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха” 

- 223 237    - 223 237 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

- 300 000    - 300 000 

КПКВК 3410180 ‟Інша діяльність 

у сфері державного управління” 

- 300 000    - 300 000 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Романів Л.П. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Бірець Д.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Пропозиція”), звернувся з пропозицію внести зміни до доопрацьованого 

проєкту рішення № 4519 по транспортній галузі. Запропонував надати слово 
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заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Вергуну О.С. для надання детального роз’яснення.  

 

Вергун О.С., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Шановні депутати! 

Доопрацьованим проєктом рішення за реєстраційним № 4519 

передбачено збільшення видатків по управлінню розвитку транспорту та 

зв’язку по загальному фонду на суму 12,7 млн грн, які передбачаються на 

утримання та розвиток комунального підприємства ‟Електротранс”. 

Враховуючи особливості роботи підприємства в період пандемії та дії 

карантинних обмежень, з метою забезпечення виплати заробітної плати 

працівникам підприємства, здійснення розрахунків з постачальниками 

паливно-мастильних матеріалів та електричної енергії є необхідність 

перерозподілити зазначену суму по управлінню розвитку транспорту та 

зв’язку по загальному фонду, а саме: 

на утримання та розвиток ‒7,742,0 млн грн; 

на компенсацію за пільгові перевезення пасажирів ‒ 4,958,0 млн грн, 

оскільки з жовтня 2020 року відновлено пільгові перевезення і перед 

комунальним підприємством є кредиторська заборгованість.  

Крім того, пропоную 283,0 тис грн, зекономлені за рахунок                              

придбання 11 тролейбусів, також перерозподілити на виплату компенсації за 

надання пільгового проїзду. 

Хочу зазначити, що підприємство безперебійно працює, дотримується 

затверджених графіків руху. Прошу підтримати озвучені пропозиції. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Бірця Д.М. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), відзначив позитивні моменти в 

організації роботи міського комунального пасажирського транспорту. 

Зауважив, що в Україні визнаються різні форми власності: державна, 

приватна, комунальна, тому приватні підприємства, які здійснюють 

пасажирські перевезення, також мають право на отримання компенсації за 

здійснення пільгових перевезень. Враховуючи поширення коронавірусної 
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інфекції COVID-19 та те, що Кіровоградська область віднесена до 

‟помаранчевої карантинної зони”, запропонував перерозподілити 12,7 млн грн 

на галузь охорони здоров’я для збільшення оплати праці працівникам галузі, 

діяльність яких пов’язана з протидією поширенню інфекційної хвороби. 

 

Міський голова пояснив, що на пільги мають право платники податків, 

які знаходяться на загальній системі оподаткування. Зазначив, що у місті 

лише одне транспортне підприємство працює в системі, яка передбачає 

компенсаційні виплати. Наголосив, що оплата праці лікарям здійснюється 

Національною службою здоров’я України. Нагадав, що у першому                       

кварталі 2020 року за рахунок коштів міського бюджету міська рада 

компенсувала 16 млн грн на виплату заробітної плати лікарям. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Корнюші О.П. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 7, 

“проти” – 12, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще пропозиції щодо запропонованого проєкту рішення? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4519 

в цілому з урахуванням проголосованих змін. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 22 “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького 
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на 2017–2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4520 

(доопрацьований). Доповідач Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника управління 

охорони здоров’я міської ради. 

 

Кудрик Л.М. пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 4520. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4520 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 23 “Про внесення змін до рішення міської ради 

від 15 березня 2017 року № 833 ‟Про затвердження Програми розвитку 

галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017–2020 роки” 

(додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2295 ‟Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018–2020 роки  

(в новій редакції)” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4462 

(доопрацьований). Доповідач Житник В.П. ‒ начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради. 

 

Житник В.П. пояснив основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 4462. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4462 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 



15 
 

 

Прийнято рішення № 24 “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 ‟Про затвердження 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку  

у м. Кропивницькому на 2018–2020 роки (в новій редакції)” (зі змінами)” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

придбання автобусів на умовах фінансового лізингу”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4524 (доопрацьований). Доповідач Житник В.П. ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

 

Житник В.П. пояснив основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 4524. Відповів на запитання депутата Колісніченка Р.М. щодо 

вартості автобусів та суми бюджетних коштів, які будуть витрачені на їх 

придбання. Зазначив, що лізинговий договір дозволяє розрахуватися за 

придбані автобуси протягом року та не платити значних відсотків. Відповів 

на запитання депутата О.Корнюші щодо критеріїв, за якими буде обиратися 

банківська установа для підписання договору фінансового лізингу. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), запропонував внести зміни до 

доопрацьованого проєкту рішення № 4524, а саме пункт 1 після слів ‟іншими” 

доповнити словами ‟фінансовими установами”. 

 

Начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради 

відповів на запитання депутата Санасаряна Р.Р. щодо наявної кількості 

комунальних автобусів. 

 

Міський голова пояснив потребу у збільшенні транспортних засобів для 

перевезення пасажирів у місті.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований 

доопрацьований проєкт рішення № 4524 за основу і в цілому. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 
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Прийнято рішення № 25 “Про надання дозволу КП ‟Електротранс” 

Міської ради міста Кропивницького” на придбання автобусів на умовах 

фінансового лізингу” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.10 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зайняти робочі місця та зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалися 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, 

необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про договір поруки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4525 (доопрацьований). Доповідач                        

Житник В.П. ‒ начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської 

ради. 

 

Житник В.П. пояснив суть питання.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4525 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 26 “Про договір поруки” (додається).  
 

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

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

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
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категорій населення міста на 2017–2022 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4569. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М. пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення  

№ 4569 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 27 “Про внесення змін до рішення міської ради                           

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

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста                                  

на 2017–2022 роки” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                              

від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                   

на 2019–2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4522 

(доопрацьований). Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

 

Білокінь С.В. пояснив підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проєкту рішення за реєстраційним № 4522, озвучив ключові положення та 

відповів на запитання депутатки Шамардіної К.О., що роботи з 

капітального ремонту будівлі комунального закладу ‟НВО ‟Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр ‟Перлинка”, 

розташованого по вул. Таврійській, 29/32, планується провести у 2021 році. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4522 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 28 “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

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

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

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг  

у форматі ‟Прозорий офіс” міста Кропивницького”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4367 (доопрацьований). Доповідач Шевченко А.О. ‒ перший 

заступник директора департаменту надання адміністративних послуг міської 

ради. 

 

Шевченко А.О. пояснив підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проєкту рішення № 4367.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4367 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 29 “Про затвердження Регламенту Центру 

надання адміністративних послуг у форматі ‟Прозорий офіс”                                

міста Кропивницького” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                               

від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України ‟Про адміністративні послуги” на 2019–2021 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4565. Доповідач Шевченко А.О. ‒ перший 
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заступник директора департаменту надання адміністративних послуг міської 

ради. 

 

Шевченко А.О. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4565 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 30 “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про затвердження 

Програми реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні 

послуги” на 2019–2021 роки” (додається).  
 

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

передачу майна військовій частині А2077”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4417. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектору мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

 

Лєвашов В.В. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення  

№ 4417 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 31 “Про передачу майна військовій частині 

А2077” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4483 (доопрацьований). 

Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектору мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

 

Лєвашов В.В. пояснив суть питання та звернув увагу на необхідність 

внесення змін до доопрацьованого проєкту рішення № 4483 у зв’язку зі зміною 

назви ‟Кропивницький міський військовий комісаріат” на ‟Кропивницький 

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки”. 

Запропонував прийняти проєкт рішення зі зміною.  

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), запропонував внести зміни до 

доопрацьованого проєкту рішення № 4483, а саме доповнити пункт 3 словами 

‟та заступника міського голови згідно з розподілом функціональних 

повноважень”. 

 

Міський голова пояснив, що згідно з розподілом функціональних 

повноважень між міським головою, секретарем міської ради, заступниками 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим 

справами виконавчого комітету міської ради сектор мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони міської ради прямо підпорядкований міському 

голові, тому контроль за виконанням прийнятого рішення не може 

покладатись на заступників міського голови. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4483 за основу і в цілому зі зміною, оголошеною завідувачем 

сектору мобілізаційної роботи та територіальної оборони. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 32 “Про передачу майна” (додається). 
 

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

доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним                      
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№ 4482 (доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Рахуба Н.А. пояснила суть питання. Зазначала, що доопрацьований 

проєкт рішення № 4482 пройшов процедуру оприлюднення згідно з принципами 

державної регуляторної політики.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), озвучив побажання до керівників 

структурних підрозділів міської ради: при підготовці проєктів рішень щодо 

внесення змін та доповнень до рішень міської ради готувати відповідні 

порівняльні таблиці.  

 

Міський голова доручив керівникам структурних підрозділів в 

обов’язковому порядку врахувати в роботі побажання депутата Цертія О.М.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4482 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 33 “Про внесення змін до Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2020 рік” (додається).  
 

Міський голова відповів на репліку депутатки Ніжнікової А.О. 

 

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

діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4568. 

(доопрацьований) Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Рахуба Н.А. пояснила суть питання. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4568 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 34 “Про затвердження Плану діяльності 

Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів                   

на 2021 рік” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                               

від 14 лютого 2020 року № 3140 ‟Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020–2022 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4523 (доопрацьований). Доповідач  

Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Вовенко О.А. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4523 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 35 “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3140 ‟Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому                               

на 2020-2022 роки” (додається).  
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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”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4546 

(доопрацьований). Доповідач Черкасська К.В. ‒ заступник начальника 

управління молоді та спорту міської ради. 

 

Черкасська К.В. пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 4546 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 36 “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 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 4443. Доповідач Мартинова І.В. ‒  

т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури міської ради. 

 

Мартинова І.В. пояснила суть питання та відповіла на запитання 

депутатів Колісніченка Р.М., Цертія О.М. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення  

№ 4443 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 37 “Про внесення змін до рішення міської ради                           

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

 

Міський голова надав слово секретарю міської ради Колюці О.С. для 

оголошення. 

 

Колюка О.С., секретар міської ради, запросив депутатів на презентацію 

проєкту бюджету Кропивницької територіальної громади на 2021 рік, яка 

відбудеться 17 грудня 2020 року об 11.00 у кімнаті № 215 приміщення 

Кропивницької міської ради, та обговорити це питання у фракціях з метою 

його подальшого розгляду і прийняття. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Пропоную завершити друге засідання першої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання.  

Дякую за роботу! 

 

Третє засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання з питання прийняття бюджету Кропивницької територіальної 

громади на 2021 рік відбудеться 22 грудня 2020 року о 10.00 у приміщенні 

міської ради (кімната 305).  

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 


