
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  4 

другої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

від 02 лютого 2021 року м. Кропивницький 

  

Райкович А.П., міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, представники громади, журналісти! 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На другу сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 34 депутати. 

Відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

Другу сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Відповідно до вимог Регламенту міської ради міський голова надав слово 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

 

Сукачу С.М., який порушив проблему дефіциту первинного житла на 

ринку нерухомості у місті Кропивницькому та відсутності попиту 

інвесторів, які прагнули б вкладати кошти у нове будівництво, зважаючи на 

складний процес отримання дозвільних документів. Презентував ескізи 

проєктів з нового будівництва житла, які товариство з обмеженою 

відповідальністю ‟АЛЬФА ГРАУНД” та приватне підприємство                                      

‟А ПЛЮС Я” мають намір впровадити у місті Кропивницькому. 

Продемонстрував фотоматеріали щодо реалізованих у місті проєктів. 

Звернувся до депутатів з проханням підтримати проєкти рішень міської 

ради № 4311, 4220, включені до переліку питань, які виносяться на розгляд 

другої сесії міської ради. 

 

Салімовій Н.В., представниці громадської організації “Мобільна 

Волонтерська група”, яка порушила проблемні питання, пов’язані з 
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соціальним захистом учасників бойо вих дій, інвалідів, ветеранів 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей. Зауважила, що профільна програма підтримки 

зазначених категорій населення має формуватися за участі ветеранської 

спільноти та спрямовуватись на вирішення пріоритетних завдань. 

Зупинилась на актуальних питаннях соціального захисту учасників 

бойових дій, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України, а саме: 

щодо соціалізації ветеранів ‒ сприяння формуванню економічно 

незалежного та конкуренто спроможного ветерана на ринку праці. Звернула 

увагу на необхідність сприяти у отриманні ветеранами вищої освіти, 

розробити та імплементувати програму щодо розвитку ветеранського 

бізнесу із залученням менторської підтримки підприємців міста 

Кропивницького; 

щодо надання якісних медичних послуг, а саме лікування та 

зубопротезування з використанням сучасних технологій; 

щодо необхідності страхування інвалідів та ветеранів 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил.  

Порушила питання відносно потреби у забезпечені учасників бойових дій, 

ветеранів антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил земельними 

ділянками для житлової забудови.  

Запропонувала розробити програму, яка б передбачала безкоштовне 

поселення учасників, ветеранів антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил та членів їх родин при здійсненні гостьових візитів до міста 

Кропивницького з інших регіонів.  

Враховуючи, що перелічені заходи передбачають фінансування, порадила 

налагодити співпрацю з міжнародними фондами щодо залучення коштів на їх 

реалізацію. 

Як голова комісії з питань охорони здоров'я Громадської ради при 

виконавчому комітеті міської ради запросила депутатів взяти участь у її 

засіданні. 

 

Міський голова пояснив, що Кропивницька міська рада працює відкрито і 

завжди готова до конструктивного діалогу. Зазначив, що над створенням 

профільних програм працюють фахові спеціалісти та запросив представників 

ветеранської спільноти долучатися до роботи над удосконаленням програми. 

Звернув увагу, що необхідно розділяти функції місцевого самоврядування та 

зобов’язання держави щодо пільгових категорій населення, які підкріплені 

відповідними рішеннями, постановами, програмами.  

 

Головку О.М., який як голова комісії з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності Громадської ради 

при виконавчому комітеті міської ради виступив стосовно підвищення 

вартості тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, зменшення 
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кількості громадян, яким нараховуються субсидії, незадовільної якості 

роботи міського пасажирського транспорту. Озвучив рішення комісії ‒ 

звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України з вимогою підтримати громадян, повернути скасовані 

пільги для населення зі сплати комунальних послуг та перевірити підстави, 

згідно з якими планується збільшити тариф на водопостачання та 

водовідведення для ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.  

 

Козубу І.Б., який як голова комісії з питань освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики Громадської ради при виконавчому комітеті 

міської ради звернув увагу присутніх, що згідно з наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 з 01 січня 2021 року 

набув чинності новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої 

освіти, що зобов’язує засновників та керівників закладів освіти 

дотримуватись ряду санітарно-гігієнічних вимог до шкільних приміщень, 

їдалень, меблів, навчального обладнання, спортивних майданчиків, 

прибудинкових територій тощо, для забезпечення яких необхідно 

передбачити додаткове фінансування. 

 

Гелеску К.І., яка від імені територіальної громади мікрорайону Старої 

Балашівки, постраждалої від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року, 

проінформувала, що 11 січня 2021 року громада направила до міської ради 

колективне звернення з проханням передбачити у бюджеті Кропивницької 

міської територіальної громади на 2021 рік кошти на ліквідацію наслідків 

стихійного лиха. Повідомила, що мешканці поки що не отримали офіційної 

відповіді на звернення.  

Нагадала, що на третьому засіданні першої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, яке відбулося 22 грудня 2020 року, представниця від 

громади озвучувала клопотання з проханням передбачити у бюджеті 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік кошти на виплату 

допомоги постраждалим мешканцям для завершення будівельних робіт з 

урахуванням понесених збитків і міський голова запевняв, що питання буде 

вирішуватись. Водночас зауважила, що в усній розмові начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради повідомила, що кошти на 

завершення будівельних робіт постраждалим від стихійного лиха не 

передбачені і питання вирішуватись не буде. Проаналізувала доопрацьовані 

проєкти рішень міської ради № 91, 92 з демонстрацією слайдів, висловила 

зауваження та озвучила пропозиції.  

Звернулась з вимогою передбачити у бюджеті Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік 4,0 млн грн на виплату одноразової 

грошової допомоги мешканцям міста, постраждалим від стихійного                            

лиха 17 жовтня 2020 року. 

 

Міський голова запросив Гелеску К.І. до співпраці з депутатами.  
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Андрейченко Т.О., яка у виступі звернула увагу на незадовільний стан 

забезпечення комунальними підприємствами міста права громадян на вільний 

доступ до публічної інформації. Звернулась до міського голови з проханням 

ініціювати перевірку діяльності всіх комунальних підприємств міста 

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області та 

оприлюднити результати. Висловилась проти підвищення тарифів на 

теплову енергію. Запросила депутатів 05 лютого 2021 року долучитись до 

обговорення пропозицій щодо плану дій і напрацювання механізмів з метою 

припинення зростання тарифів для населення та зменшення їх до реальних і 

виправданих. Повідомила, що захід проходитиме за адресою:                                                

м. Кропивницький, вул. Садова, 88.   

 

Міський голова зачитав повідомлення від політичних партій, 

представлених в Кропивницькій міській раді восьмого скликання, про 

створення депутатських фракцій (додаються):  

1) Фракції Політичної партії ‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”. 

2) Фракції Політичної партії ‟НАШ КРАЙ”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі другої сесії міської ради беруть участь: 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Стецюк В.Н. ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Марченко Л.М. ‒ староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради. 

 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

Яремчук В.С. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Прошу Валентину Сергіївну зайняти місце у президії. 
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Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного другої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, який складається з 66 загальних та 55 питань щодо 

регулювання земельних відносин. 

Які будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), прокоментував виступ Гелеску К.І., 

підтримав вимоги громади та висловив пропозиції щодо вирішення проблеми. 

Запропонував доручити начальнику фінансового управління міської ради 

розглянути можливість і винайти резерви для надання допомогти мешканцям 

міста, які опинилися у біді, та у разі необхідності підготувати програму щодо 

ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 17 жовтня 2020 року. 

 

Міський голова пояснив депутатам порядок заслуховування виступів 

представників громади на сесіях міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную затвердити проєкт порядку денного другої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 44 “Про затвердження порядку денного другої 

сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається). 

 

Згідно зі статтею 34 Регламенту міської ради Райкович А.П. надав слово 

депутатам для заяв, оголошень, запитань. 

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), висловив свої враження стосовно 

організації роботи міської ради, процесу розгляду листа щодо необхідності 

терміново провести позачергове засідання сесії міської ради з питання 

негативного ставлення громади до підвищення тарифів на комунальні 

послуги. Відзначив позитивні та негативні моменти в роботі заступників 

міського голови щодо підготовки та винесення питань на розгляд постійних 

комісій та сесії міської ради. Висловив думку про обмеження частини 

депутатів у впливі на розгляд суспільно значущих питань, зважаючи, що у 

керівному складі постійної комісії міської ради з питань бюджету та 
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податкової політики жодної посади не надано депутатам від опозиції. 

Висловив зауваження щодо процесу підготовки проєктів галузевих програм. 

Виділив професійно підготовлені питання, а також відзначив, що проєкти 

програм щодо розвитку підприємництва, позитивного інвестиційного іміджу, 

зайнятості поряд з обґрунтованістю не мають належної фінансової основи. 

Зупинився на аналізі проєкту Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального                      

господарства та соціально-культурного призначення міста Кропивницького 

на 2019-2021 роки та висловив зауваження щодо якості її підготовки.  

Запропонував: 

припинити сегрегацію депутатів від опозиції; 

відпрацювати прийняття управлінських рішень за послідовністю 

питань: економічні, гуманітарні, господарські, організаційні; 

припинити практику створення безрезультативних програм. 

 

Райкович А.П. прокоментував, що одна третина депутатів не 

підтримала ініціативу, зазначену у листі депутата Корнюші О.П. Пояснив, 

що міський голова не має права одноосібно скликати позачергову сесію. 

Звернув увагу, що порушене депутатом питання опрацьовано та включено до 

порядку денного другої сесії міської ради.  

Наголосив, що депутати самостійно визначалися відносно членства та 

розподілу посад у постійних комісіях міської ради. Підкреслив, що головою 

постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, прав і 

свобод людини, депутатської етики та регламенту обрано депутата міської 

ради від фракції Політичної партії ‟Опозиційна платформа – За життя” 

Линченка М.Д. 

Надав слово секретарю міської ради Колюці О.С. для оголошення. 

 

Відповідно до пункту 2.6 Положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання Колюка О.С. оголосив прізвища обраних 

заступників та секретарів постійних комісій міської ради: з питань бюджету 

та податкової політики; з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної 

політики, культури та спорту; з питань житлово-комунального 

господарства та транспорту; з питань місцевого самоврядування, прав і 

свобод людини, депутатської етики та регламенту; з питань архітектурної 

діяльності, містобудування та капітального будівництва; з питань 

економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

регуляторної політики. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

Перше питання порядку денного – ‟Про депутатські запити депутатів 
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міської ради”.  

Повідомляю, що попередньо зареєстровані депутатські запити відсутні.  

Якщо у депутатів є депутатські запити, прошу оголосити.  

Чи є депутатські запити? Немає. 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного – “Про звернення 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо недопущення 

підвищення цін на природний газ, електроенергію”. Проєкт рішення № 155 

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

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Міський голова проінформував про тарифну політику держави у галузі 

постачання природного газу та про проблеми, з якими стикнулись комунальні 

теплопостачальні підприємства України у 2021 році. Повідомив, що                     

20 січня 2021 року міські голови кількох обласних центрів спільно з 

представниками правління Асоціації міст України мали важливу зустріч з 

Прем'єр-міністром України, під час якої обговорили суть проблеми та 

можливі наслідки, якщо аргументи місцевих органів влади не будуть враховані 

Урядом та підвищення ціни на газ для комунальних теплопостачальних 

підприємств залишиться без супутніх компенсаторів. Зазначив, що у 

поточному опалювальному сезоні тариф на тепло залишиться незмінним, 

оскільки відсутнє законодавче підґрунтя для його підвищення попри існування 

серйозних економічних передумов. Пояснив, що у вересні 2020 року тариф для 

населення було сформовано на підставі середньої вартості газу за шість 

попередніх місяців, що становила 4 048,39 грн за 1 000 куб. м. Підкреслив, що 

питання щодо реконструкції системи теплопостачання та модернізації 

морально і фізично застарілого обладнання є на часі і має бути максимально 

пріоритетним, але для розробки відповідної проєктно-кошторисної 

документації з чітким формуванням вартості та об’ємів виконання 

необхідних робіт потрібно пройти складний і довгий шлях. Проінформував про 

ряд суттєвих кроків, зроблених у зазначеному напрямку: будівництво нової 

котельні у смт Новому, виконання програми по від’єднанню низки 

багатоповерхових житлових будинків від системи центрального 

теплопостачання, допомога неплатоспроможним родинам зі встановлення 

автономного опалення, будівництво нової блочної котельні по вул. Комарова, 

повернення до комунальної власності територіальної громади міста майна, 

орендованого ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, участь міста 

Кропивницького у пілотному проєкті для створення сучасної системи 

теплопостачання, яка надасть можливість розпочати процес модернізації 

та реконструкції теплоенергетичної галузі.  
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Підсумував, що питання забезпечення стабільного теплозабезпечення у 

місті стає проблемою та відповідальністю міської влади, тому потрібно 

знаходити реальні рішення, щоб не допустити кризи в поточному і 

наступному опалювальних сезонах та не покривати збитки, які 

прогнозуються в межах 160 млн грн, за рахунок бюджету розвитку. Звернув 

увагу, що у січні 2021 року міський бюджет вже недоотримав                                    

близько 30 млн грн дохідної частини, тому важко робити прогнози на 

майбутнє. Висловив сподівання, що Уряд України дослухається до голосу 

громади, зважить на важливість ролі органів місцевого самоврядування у 

розвитку територіальних громад, не зупинить процес децентралізації, який 

продемонстрував свою ефективність на місцях, та дійде до єдиного 

правильного рішення, щоб не створити кризу у суспільстві.  

 

Рахуба Н.А. зачитала доопрацьований проєкт рішення № 155 та текст 

звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо недопущення 

підвищення цін на природний газ, електроенергію.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підтримав звернення депутатів 

Кропивницької міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України щодо недопущення підвищення цін на 

природний газ, електроенергію, в розробці якого представники фракції 

політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” взяли активну 

участь. Закликав депутатів міської ради підтримати доопрацьований проєкт 

рішення № 155 та провести консультації з колегами ‒ народними депутатами 

України, щодо шляхів вирішення проблеми.  

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), констатував факт стрімкого 

падіння рівня життя людей. Розкритикував суттєве зростання цін на товари 

першої необхідності та тарифів на житлово-комунальні послуги для 

населення. Відзначив, що власники майже всіх теплопостачальних та 

енергогенеруючих підприємств в України володіють олігархічним капіталом 

та прагнуть наживи за рахунок громадян. Пояснив свою думку та навів 

приклади. Підкреслив, що енергогенеруючі та теплопостачальні 

підприємства в Україні є стовідсотковими монополістами на ринку товарів 

та послуг з транспортування, де відсутня будь-яка конкуренція, тому 

громадяни України стали заручниками вертикально інтегрованого 

енергетичного картелю між владними структурами, олігархічним капіталом, 

інтегрованим у міністерства, Парламент, національні комісії з регулювання 

діяльності суб’єктів природних монополій, та монополістами. Пояснив 

першопричини різкого зростання тарифів на комунальні послуги для 

населення. Нагадав, що вся інфраструктура електро-, тепло-, газо-, 
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водопостачання була збудована радянською владою та громадянами, які 

організовувалися в кооперативи та за власний рахунок підводили комунікації 

до своїх домоволодінь, але це майно безкоштовно передано на баланс 

підприємствам-монополістам. Висловив негативне ставлення відносно 

існування механізму призначення житлових субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг замість 

застосування системи автоматичних компенсацій з використанням сучасних 

цифрових технологій, зважаючи на впровадження в країні концепції з 

діджиталізації. Розкритикував дії влади відносно майже зруйнованої системи 

територіальних органів Антимонопольного комітету України ‒ єдиного 

державного спеціального органу, який притягував до відповідальності 

монополістів за зловживання своїм становищем. Пояснив ситуацію, що 

склалась. Звернув увагу, як тарифи впливають на собівартість виробництва, 

а саме на формування цін на товари повсякденного вжитку, та 

платоспроможність громадян та розвиток прибуткового економічного 

кругообігу в країні. Процитував статтю 13 Конституції України.  

Підсумовуючи сказане, зачитав альтернативний текст звернення до 

вищих посадових осіб держави, згідно з яким запропонував звернутись до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України з проханням: 

1. Скоординувати роботу міністерств, відомств з метою 

автоматичного перерахування компенсацій за спожиті газ, світло, тепло, 

воду пільговикам та соціально незахищеним верствам населення. 

2. Провести добір кадрів до Національної комісії, що здійснює                           

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг                         

(НКРЕКП, Регулятор), не за ‟квотною”, а виключно за професійною ознакою. 

3. Доручити Регулятору опрацювати питання, яким зобов’язати  

енергогенеруючі компанії переглянути тарифи на товар і послуги за рахунок 

зменшення витрат на виробництво та транспортування. 

4. Розпочати продаж газу власного українського видобутку населенню, 

підприємствам малого, середнього бізнесу, українського харчового та 

фармацевтичного спрямування, які працюють на задоволення                                       

потреб внутрішніх українських товарних споживчих ринків, за ціною                                    

від 60 до 100 доларів за 1000 куб. м газу. 

5. Відновити та посилити роботу територіальних відділень та 

центрального апарату Антимонопольного комітету України. 

6. Доручити Рахунковій палаті України, Державній аудиторській                         

службі України провести перевірки всіх енергогенеруючих компаній, яким                                     

підвищено тарифи у 2020-2021 роках, на предмет виявлення витрат, не 

пов’язаних з виробництвом товару та послуг.  

7. Ініціювати внесення змін до законодавства України про                                                   

житлово-комунальні послуги та послуги суб’єктів природних монополій, 

якими заборонити підняття цін, тарифів на товарну продукцію до 

пропорційного підняття соціальних гарантій, пенсій та заробітних плат, 
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відповідно до зарплат бюджетної сфери. 

8. Ввести норму, що розмір оплати на всю товарну продукцію, її доставку 

підприємствами-монополістами енергетики, газо-, тепло-, водопостачання 

та водовідведення не може бути більше ніж 10 % від доходу сім’ї або окремо 

взятого громадянина.  

9. Встановити граничні заробітні плати членам наглядових рад суб’єктів 

господарювання державної форми власності та монополістів на рівні не 

більшому ніж середня заробітна плата у промисловості України.  

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова фракції 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), погодилась, що обурення українців 

через підвищення тарифів на комунальні послуги є зрозумілим та 

справедливим. Водночас значила, що така ситуація є наслідком прийняття                        

у 2015 році Верховною Радою України Закону України ‟Про ринок природного 

газу”, відповідно до якого ціну на газ для населення було прирівняно до 

європейської. Зазначила, що попередня влада свідомо відтермінувала набуття 

чинності зазначеного Закону та не передбачила запобіжників проти 

зростання тарифів. Пояснила інші причини, які вплинули на зростання 

тарифів та проаналізувала реакцію політиків та Президента України на 

ситуацію, що склалась. Підкреслила, що уряд швидко відреагував та прийняв 

необхідні рішення для зняття напруги у суспільстві, а саме: 18 січня 2021 року 

встановив граничну ціну на природній газ та його розподіл;                                                     

19 січня Антимонопольний комітет України розпочав розслідування проти 

обласних підприємств – постачальників газу. Проінформувала про подальші 

дії Уряду для врегулювання питання тарифів та пояснила позицію Президента 

України з цього питання ‒ винайти реальні можливості, щоб знизити тарифи 

та захистити людей. 

Наголосила, що фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ” 

підтримує звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо 

недопущення підвищення цін на природний газ, електроенергію як таке, що 

передає вимогу громади втрутитися в питання врегулювання тарифів на 

комунальні послуги, щоб захистити населення від свавілля олігархічних 

монополій та запобігти розвитку найгірших сценаріїв. Зазначила, що завдання 

депутатів від всіх політичних партій ‒ це не допустити падіння рівня 

добробуту громадян в період економічної кризи, спричиненої пандемією. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Ви заслухали текст звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України щодо недопущення підвищення цін на природний газ, електроенергію, 

підготовлений депутатами та погоджений постійними комісіями міської ради. 
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Депутат Корнюша О.П. зачитав альтернативний текст звернення.  

 

Олександре Петровичу! 

Ви пропонуєте поставити на голосування озвучений Вами 

альтернативний текст звернення чи по суті він відповідає підготовленому та 

розданому депутатам тексту звернення?  

 

Корнюша О.П.: 

Це Ваше рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Чи є ще бажаючі виступити або задати запитання по суті запропонованого 

тексту звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо 

недопущення підвищення цін на природний газ, електроенергію? 

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), уточнив, що у тексті звернення 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо недопущення 

підвищення цін на природний газ, електроенергію міститься фраза: 

‟Населення і бізнес вимагають від влади встановити мораторій на 

підвищення будь-яких цін/тарифів на природній газ та електроенергію”. 

Зауважив, що населення вимагає від влади не встановлювати мораторій, а 

повернутись до тарифів, які діяли у 2014 році. Запропонував врахувати у 

тексті звернення вимоги, озвучені депутатом Корнюшою О.П. 

 

Міський голова відповів, що депутат Корнюша О.П. пояснив свою 

позицію, а саме у виступі він загострив увагу депутатів на ситуацію, яка 

складається з тарифами на теплову енергію, та в цілому на ситуацію в 

енергетичній галузі станом на січень 2021 року.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще бажаючі виступити? Немає. 

Враховуючи, що додаткові пропозиції не сформовані, ставлю на 

голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт рішення № 155 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 45 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України щодо недопущення підвищення цін на 

природний газ, електроенергію” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Прошу оформити звернення депутатів належним чином та направити до 

Офісу Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, а 

також проінформувати керівні органи Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та обласної ради. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 62 (доопрацьований). Доповідач                         

Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської ради. 

 

Смаглюк М.О. доповіла про підготовку доопрацьованого проєкту рішення 

міської ради № 62, яка здійснювалась під головуванням секретаря міської ради 

Колюки О.С. за участі представників від всіх політичних партій, 

представлених у міській раді восьмого скликання. Пояснила, що в основу 

проєкту Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання 

покладено Регламент Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

Зазначила, що доопрацьований проєкт рішення № 62 оприлюднено на 

офіційному вебсайті міської ради, обговорено з депутатами на робочих 

зустрічах, в ході яких також були опрацьовані та враховані пропозиції, що 

надходили від депутатів. Зупинилась на відмінностях проєкту Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання від Регламенту попереднього 

скликання.  

Звернула увагу присутніх, що відповідно до вимог Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні” Регламент Кропивницької міської ради 

восьмого скликання набере чинності з моменту його офіційного 

оприлюднення.  

 

Яриніч К.В., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), подякував депутатам, які долучилися 

до розробки проєкту Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання. Разом з тим, з метою забезпечення конструктивної роботи міської 

ради запропонував взяти приклад з Верховної Ради України щодо тривалості 

виступів та внести зміни до пункту 1 статті 35 проєкту Регламенту, а саме 

зменшити тривалість виступів на пленарному засіданні: 

для доповіді – до 10 хвилин; 

для співдоповіді – до п’яти хвилин; 

тим, хто виступає в обговоренні – до трьох хвилин; 

для повторного виступу при обговоренні – до двох хвилин; 
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для виступів щодо голосування за кожен пункт проєкту рішення –  

до двох хвилин; 

для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, 

запитань, внесення пропозицій і поправок – одна хвилина; 

інше ‒ залишити без змін.  

Звернув увагу депутатів на пункт 2 статті 35, яким передбачено, що 

головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх 

депутатів не заперечує.  

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”), запропонувала взяти доопрацьований проєкт рішення № 62 

за основу, а потім перейти до голосування за пропозиції депутатів та 

рекомендації постійних комісій міської ради.  

 

Смаглюк М.О. пояснила, що в процесі розгляду проєкту Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання надійшла рекомендація від  

постійної комісії міської ради з питань бюджету та податкової політики 

доповнити пункт 8 статі 40 абзацом щодо створення редакційної комісії. 

Зазначила, що зазначена рекомендація буде озвучена в процесі голосування 

відносно пропозицій депутатів та рекомендацій постійних комісій. 

 

Корнюша О.П. не підтримав пропозицію депутата Яриніча К.В., 

мотивуючи тим, що не можна порівнювати засідання Кропивницької міської 

ради з засіданнями Парламенту. Обґрунтував свою думку. Наполіг на 

пропозиції не вносити зміни до пункту 1 статті 35 проєкту Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання. 

 

Депутати Ковальова-Алокілі О.А., Цертій О.М. підтримали пропозицію 

депутата Яриніча К.В. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція взяти доопрацьований проєкт рішення № 62 за 

основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Яриніча К.В. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Корнюша О.П., з метою забезпечення публічності та прозорості в 

діяльності вищих посадових осіб Кропивницької міської ради та її Виконавчого 

комітету, запропонував пункт 2 статті 21 викласти у редакції: 

‟2. Двічі на рік в місячний термін після завершення півріччя до порядку 

денного сесії обов’язково вноситься питання про заслуховування інформації: 

2.1. про роботу виконавчого комітету міської ради та його структурних 

підрозділів”; 

2.2. про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах; 

2.3. про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх рахунках; 

2.4. про звіт заступників міського голови та секретаря міської ради.” 

 

Райкович А.П.: 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 10, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Шамардіна К.О. озвучила рекомендацію постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та податкової політики щодо проєкту Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, а саме: 

пункт 8 статті 40 доповнити абзацом:  

‟За необхідності для доопрацювання текстів, заяв, звернень, проєктів 

рішень ради на засіданні сесії може створюватись редакційна комісія з числа 

депутатів та відповідних фахівців”. 

 

Смаглюк М.О. прокоментувала, що норма, озвучена депутаткою 

Шамардіною К.О., була зазначена у Регламенті міської ради сьомого 

скликання. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Шамардіної К.О. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шамардіна К.О. озвучила рекомендацію постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та податкової політики щодо проєкту Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, а саме: 

пункт 3 статті 43 доповнити підпунктом 3.16:  

‟3.16. утворення редакційної комісії, затвердження її складу та 

ухвалених нею рішень.” 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Шамардіної К.О. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Чи є ще пропозиції до доопрацьованого проєкту рішення № 62? Немає.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 62 в цілому з урахуванням проголосованих змін. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 46 “Про затвердження Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.15. 
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 32 депутата, відсутні 11 депутатів. 

Кворум, необхідний для роботи сесії, є. Продовжуємо роботу. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про затвердження Графіків 

прийому виборців депутатами Кропивницької міської ради                                           

восьмого скликання в громадських приймальнях депутатів  

та приймальнях політичних партій”. Проєкт рішення за реєстраційним № 88 

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

міської ради. 

 

Масло Л.Я. проінформувала, що після видачі матеріалів сесії від 

депутатів міської ради надійшли додаткові пропозиції до доопрацьованого 

проєкту рішення № 88 щодо Графіків прийому виборців. Звернулась з 

проханням погодити доопрацьований проєкт рішення № 62 з урахуванням заяв 

депутатів, що надійшли. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 88                  

в цілому з доповненнями. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 47 “Про затвердження Графіків прийому 

виборців депутатами Кропивницької міської ради восьмого скликання в 

громадських приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій” 

(додається).  
 

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

затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2021 рік”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 89. Доповідач Масло Л.Я. ‒ начальник управління 

апарату міської ради. 
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Масло Л.Я. проінформувала, що в ході розгляду проєкту рішення № 89                          

від постійної комісії міської ради з питань бюджету та податкової політики 

надійшла рекомендація включити до перспективного плану роботи міської 

ради на 2021 рік питання: 

‟Про затвердження Міської програми із забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023”, відповідальні ‒ управління 

молоді та спорту, орієнтовний термін виконання ‒ IV квартал. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 89                            

в цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету та податкової політики. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 48 “Про затвердження перспективного плану 

роботи міської ради на 2021 рік” (додається).  

 

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

структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської 

ради”. Проєкт рішення за реєстраційним № 93 (доопрацьований). Доповідач 

Балакірєва С.М. ‒ керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

Балакірєва С.М. пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 93.  

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), запитав, чи приймалися районними у 

місті радами рішення щодо погодження питання про передачу функцій із 

соціального захисту.  

 

Балакірєва С.М. проінформувала, що доопрацьований проєкт рішення                    

№ 93 підготовлений на виконання Закону України ‟Про соціальні послуги”,                        

статті 34 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587                         

‟Про організацію надання соціальних послуг”. Пояснила, що фінансування 

соціальних послуг здійснюється міськими органами влади.  
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Корнюша О.П. повернувся до історії створення районів у місті, районних 

у місті рад та управлінь соціального захисту населення. Відзначив, що вбачає 

у доопрацьованому проєкті рішення № 93 засіб для відібрання у районних у 

місті рад функцій із соціального захисту населення та концентрації влади і 

збільшення кількості чиновників до 669 осіб. Висловив думку, що пункти 5, 6 

доопрацьованого проєкту рішення № 93 суперечать чинному законодавству 

та Цивільному кодексу України.  

Нагадав, що управління соціального захисту населення були утворені в 

1974 році як юридичні особи, засновниками яких є районні у містах ради, та                               

упродовж 46 років виконували функції як органів державної влади, так і 

повноваження органів місцевого самоврядування з питань соціального 

захисту населення міста, а саме: надавали субсидії, пільги та компенсації, 

різні види допомог. Відзначив, що зазначені повноваження виконувались на 

високому рівні. Підкреслив, що немає підстав порушувати питання про 

ліквідацію органів, які плідно працюють на благо територіальної громади, та 

про звільнення близько 270 посадових осіб. Процитував вимоги частини першої 

статті 104 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридичні особи 

можуть припинити свою діяльність виключно за рішенням їх засновників. 

Підкреслив, що Кропивницька міська рада восьмого скликання в межах 

чинного законодавства не повинна втручатися в роботу управлінь соціального 

захисту населення, щоб не порушувати права органів місцевого 

самоврядування і виборців. Зазначив, що аргументи про надання якісніших 

послуг населенню, що слугували підставою для підготовки доопрацьованого 

проєкту рішення № 93, є необґрунтованими з огляду на те, що жодного доказу 

щодо безвідповідального, неякісного надання соціальних послуг управліннями 

соціального захисту населення районних у містах рад немає. Звернув увагу, що 

на підставі законодавства та рішень міської ради юридично повноваження з 

соціального захисту населення відносяться до функціональних обов’язків 

районних у місті рад та їх виконавчих органів. Зазначив, що міська рада 

безпідставно зменшила фінансування органів місцевого самоврядування 

Фортечного та Подільського районів та пропонує на затвердження нову 

структуру за наявності аналогічних структур у апаратах виконавчих органів 

районних у місті Кропивницькому рад, що може стати підставою для 

звернень скорочених або звільнених посадових осіб районних у місті рад до 

суду. Зауважив, що Кропивницькою міською радою восьмого скликання не 

визначені повноваження районних у місті рад, у зв’язку з чим 80 районних у 

місті депутатів не розуміють ролі у здійсненні місцевого самоврядування на 

своєму рівні.  

Припустив, що доопрацьований проєкт рішення № 93 ‒ це тактика 

майбутньої стратегії ліквідації районних у місті рад. Закликав депутатів не 

голосувати за цей проєкт рішення.  

Запропонував виключити пункти 5, 6 з проєкту рішення та згідно зі 

статтею 41 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні” 

визначити повноваження районних у місті рад восьмого скликання за 
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погодженням з радами, урахуванням інтересів територіальної громади та 

делегуванням повноважень у галузі соціального захисту населення виконавчим 

комітетам районних у місті Кропивницькому рад.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще бажаючі виступити? Немає. 

Пропоную взяти доопрацьований проєкт рішення № 93 за основу. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 14, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 93                       

в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 49 “Про структуру та загальну чисельність 

виконавчих органів Кропивницької міської ради” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року 

№ 43 ‟Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади                                  

на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 94 (доопрацьований). 

Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 
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Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

 

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

‟Пропозиція”), як голова постійної комісії міської ради з питань бюджету та 

податкової політики проінформував, що доопрацьований проєкт рішення 

міської ради № 94 предметно вивчений та одноголосно підтриманий 

постійною комісією.  

 

Бочкова Л.Т. уточнила, що постійна комісія міської ради з питань 

бюджету та податкової політики за результатами розгляду 

доопрацьованого проєкту рішення № 94 надала рекомендацію 

перерозподілити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету 

по управлінню капітального будівництва. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 94 в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету та податкової політики. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 50 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік” (додається).

  

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

перейменування фінансового управління та затвердження Положення про 

фінансове управління Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 5. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 5 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 51 “Про перейменування фінансового 

управління та затвердження Положення про фінансове управління 

Кропивницької міської ради” (додається).  
 

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

перейменування департаменту надання адміністративних послуг та 

затвердження Положення про департамент надання адміністративних послуг 

Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним № 11. 

Доповідач Нікітенко О.В. ‒ директор департаменту надання адміністративних 

послуг міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 11 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 52 “Про перейменування департаменту 

надання адміністративних послуг та затвердження Положення про 

департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської 

ради” (додається).  
 

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

перейменування управління комунальної власності та затвердження 

Положення про управління комунальної власності Кропивницької міської 

ради”. Проєкт рішення за реєстраційним № 19 (доопрацьований). Доповідач                                           

Шовенко Л.В. ‒ начальник відділу приватизації управління комунальної 

власності міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 19 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 53 “Про перейменування управління 

комунальної власності та затвердження Положення про управління 

комунальної власності Кропивницької міської ради” (додається).  
 

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

перейменування управління містобудування та архітектури та затвердження 

Положення про управління містобудування та архітектури Кропивницької 

міської ради в новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 22 

(доопрацьований). Доповідач Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 22 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 54 “Про перейменування управління 

містобудування та архітектури та затвердження Положення про 

управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради в 

новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу Міської ради міста Кропивницького та затвердження 

Положення про відділ з питань інфраструктури Новенського старостинського 

округу Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним № 96 

(доопрацьований). Доповідач Глушаєва І.М. ‒ начальник відділу з питань 

інфраструктури Новенського старостинського округу. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 96 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 55 “Про перейменування відділу з питань 

інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради міста 

Кропивницького та затвердження Положення про відділ з питань 

інфраструктури Новенського старостинського округу Кропивницької 

міської ради” (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 № 3099”. Проєкт рішення за реєстраційним № 97 

(доопрацьований). Доповідач Глушаєва І.М. ‒ начальник відділу з питань 

інфраструктури Новенського старостинського округу. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 97 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 56 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3099” (додається).  
 

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

перейменування управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста 

Кропивницького та затвердження Положення про управління з питань захисту 

прав дітей Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним                   

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

прав дітей міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 14 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 57 “Про перейменування управління з питань 

захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького та затвердження 

Положення про управління з питань захисту прав дітей Кропивницької 

міської ради” (додається).  
 

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

звільнення від сплати державного мита”. Проєкт рішення за реєстраційним                   

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

прав дітей міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 10 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 58 “Про звільнення від сплати державного 

мита” (додається).  
 

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

“Про затвердження Положення про департамент з питань економічного 

розвитку Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 13 (доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 13                     

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 59 “Про затвердження Положення про 

департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

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

перейменування управління культури і туризму та затвердження Положення 

про управління культури і туризму Кропивницької міської ради в новій 

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 23 (доопрацьований). 

Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління культури і туризму міської 

ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 23                     

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 60 “Про перейменування управління культури 

і туризму та затвердження Положення про управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради в новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища та затвердження Положення у новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 98 (доопрацьований). Доповідач                                

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

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), запропонувала доповнити проєкт 

Положення про управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кропивницької міської ради, а саме передбачити, що 

управління узагальнює інформацію про наявність та межі земельних ділянок, 

не наданих у власність або користування.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 98                                

в цілому з доповненням відповідно до пропозиції депутатки Яремчук В.С. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 61 “Про перейменування управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

та затвердження Положення у новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування управління капітального будівництва та затвердження 

Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської 

ради в новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 103 

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

капітального будівництва міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 103 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 62 “Про перейменування управління 

капітального будівництва та затвердження Положення про управління 

капітального будівництва Кропивницької міської ради в новій редакції ” 

(додається).  
 

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

перейменування управління охорони здоров'я та затвердження Положення про 

управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради у новій редакції”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 16 (доопрацьований). Доповідач                 

Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 16                  

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 63 “Про перейменування управління охорони 

здоров'я та затвердження Положення про управління охорони здоров'я 

Кропивницької міської ради у новій редакції” (додається).  
 

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

затвердження Передавального акта (Клінічна дитяча міська поліклініка)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 17 (доопрацьований). Доповідач               

Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 17                   

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 64 “Про затвердження Передавального акта 

(Клінічна дитяча міська поліклініка)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування управління освіти та затвердження Положення про 

управління освіти Кропивницької міської ради в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 58. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник 

управління освіти міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 58 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 65 “Про перейменування управління освіти та 

затвердження Положення про управління освіти Кропивницької міської 

ради в новій редакції” (додається).  
 

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

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах 

освіти м. Кропивницького на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

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

 

Костенко Л.Д. пояснила основні положення проєкту рішення № 18 та 

відповіла на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. щодо харчування 

дітей, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 
 

Райкович А.П.: 

Чи є ще запитання щодо проєкту рішення? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 18 за 

основу і в цілому. Прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 66 “Про організацію харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького                     

на 2021 рік” (додається).  
 

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

перейменування управління транспорту та зв'язку та затвердження Положення 

про управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради в новій 

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 7 (доопрацьований). Доповідач 

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

ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 7 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 67 “Про перейменування управління 

транспорту та зв'язку та затвердження Положення про управління 

транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради в новій редакції” 

(додається).  
 

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

перейменування комунального підприємства ‟Електротранс” Кропивницької 

міської ради” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 8 (доопрацьований). Доповідач Житник В.П. ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 8 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
 

Прийнято рішення № 68 “Про перейменування комунального 

підприємства ‟Електротранс” Кропивницької міської ради” та 

затвердження Статуту в новій редакції” (додається).  

 

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

перейменування управління молоді та спорту та затвердження Положення про 

управління молоді та спорту Кропивницької міської ради у новій редакції”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 20 (доопрацьований). Доповідач 

Черкасська К.В. ‒ заступник начальника управління молоді та спорту міської 

ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 20 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 69 “Про перейменування управління молоді та 

спорту та затвердження Положення про управління молоді та спорту 

Кропивницької міської ради у новій редакції” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування комунального закладу ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” та затвердження Статуту в новій редакції”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 21 (доопрацьований). Доповідач 

Черкасська К.В. ‒ заступник начальника управління молоді та спорту міської 

ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 21 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 70 “Про перейменування комунального 

закладу ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Міської ради міста 

Кропивницького” та затвердження Статуту в новій редакції” (додається).

  

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

перейменування Головного управління житлово-комунального господарства та 

затвердження Положення про Головне управління житлово-комунального 

господарства Кропивницької міської ради в новій редакції”. Проєкт                       

рішення за реєстраційним № 6 (доопрацьований). Доповідач                                    

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 6 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 71 “Про перейменування Головного 

управління житлово-комунального господарства та затвердження 

Положення про Головне управління житлово-комунального господарства 

Кропивницької міської ради в новій редакції” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟АВАРІЙНО-

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 76 (доопрацьований). Доповідач                              

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 76 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 72 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту 

в новій редакції” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ” та затвердження Статуту в новій 

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 77 (доопрацьований). 

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 77 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 73 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ” та 

затвердження Статуту в новій редакції” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 2005” 

та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

‟УНІВЕРСАЛ 2005” КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” в новій редакції”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 78 (доопрацьований). Доповідач  

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 78 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 74 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 2005” та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 2005” 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” в новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟БЛАГОУСТРІЙ” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в 

новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 79 (доопрацьований). 

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 79 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 75 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟БЛАГОУСТРІЙ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції” 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ” КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” в новій                               

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 80 (доопрацьований). 

Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління                                              

житлово-комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 80 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 76 “Про перейменування                       

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” КРОПИВНИЦЬКОЇ                             

МІСЬКОЇ РАДИ” в новій редакції” (додається). 
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟МІСЬКСВІТЛО” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в 

новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 81 (доопрацьований). 

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 81                  

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

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 77 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟МІСЬКСВІТЛО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції” 

(додається).  

 

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

“Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

‟ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” та затвердження Статуту в новій редакції”.  

Проєкт рішення за реєстраційним № 82 (доопрацьований). Доповідач  

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 82 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 78 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” та затвердження Статуту в 

новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 83 (доопрацьований). Доповідач  

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 83                      

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 79 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ  

№ 1” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження 

Статуту в новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції”.                       

Проєкт рішення за реєстраційним № 84 (доопрацьований). Доповідач  

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 84                     

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 80 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ         

№ 2” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження 

Статуту в новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 85 (доопрацьований). Доповідач                                      

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 85                  

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 81 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ                 

№ 3” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження 

Статуту в новій редакції” (додається).  

 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4” МІСЬКОЇ РАДИ                                             

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 86 (доопрацьований). Доповідач                                   

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 86                

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 82 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ                   

№ 4” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження 

Статуту в новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту в новій редакції”.                           

Проєкт рішення за реєстраційним № 87 (доопрацьований). Доповідач  

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

комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 87                     

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 83 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження Статуту 

в новій редакції” (додається).  

 

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

перейменування Комунального підприємства ‟Управління будинками Міської 

ради міста Кропивницького” та затвердження Статуту в новій редакції”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 125. Доповідач Кучер М.М. ‒ директор 

КП ‟Управління будинками міської ради”. 

Чи є необхідність у доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 125 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 84 “Про перейменування Комунального 

підприємства ‟Управління будинками Міської ради міста 

Кропивницького” та затвердження Статуту в новій редакції” (додається).

  

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 91 

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

підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М. на прохання міського голови пояснила, що доопрацьований 

проєкт рішення № 91 оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради, тому 

у громади та громадських організацій була можливість надати свої 

пропозиції.   

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 91 за 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 85 “Про внесення змін до рішення міської ради                        

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

підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки” 

(додається).  
 

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

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

№ 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 92 (доопрацьований). Доповідач                                            

Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки населення міської 

ради. 

 

Ткаченко О.В., депутатка міської ради (позафракційна), озвучила 

пропозицію, підтриману політичною партією ‟ПЕРСПЕКТИВА МІСТА”, 

відтермінувати розгляд доопрацьованого проєкту рішення № 92 на наступну 

сесію міської ради та розглянути можливість щодо виділення 1,0 млн грн на 

ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке сталося 17 жовтня 2021 року. 

 

Вовк Ю.М. пояснила, що проєктом Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки 

передбачено надання грошової допомоги мешканцям міста, які потрапили у 

складні життєві обставини. Зазначила, що надання матеріальної допомоги 

на ліквідацію стихійного лиха здійснюється за окремим порядком. 

Запропонувала доповнити Положення про комісію з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького, а саме передбачити надання матеріальної допомоги на 

ліквідацію наслідків стихійного лиха.  

 

Міський голова пояснив механізм надання матеріальної допомоги та 

отримання грошової компенсації на ліквідацію наслідків стихійного лиха та 

пояснив, яким чином можуть використовуватись кошти з резервного фонду 

бюджету. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова депутатської фракції 

політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зважаючи на 
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зауваження від громади та депутатів, підтримав думку, що необхідно 

удосконалювати Програму соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки. В той же час 

зауважив, що зміни мають відображатись у бюджеті. Запропонував 

прийняти доопрацьований проєкт рішення № 92 в цілому та доручити 

управлінню соціальної підтримки населення на наступне засідання сесії 

підготувати відповідні зміни, погоджені фінансовим управлінням.  

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), підтримала думку депутата                      

Цертія О.М. та запропонувала опрацювати питання щодо можливості 

надання допомоги мешканцям, постраждалим від стихійного лиха. 

 

Міський голова пояснив, що постраждалим від буревію мешканцям 

надавалась допомога з резервного фонду. Підкреслив, що бюджет на 2021 рік 

не має розширених можливостей, тому розглядати питання щодо виплати 

матеріальної допомоги можна за підсумками його виконання за перший 

квартал. 

 

Вовк Ю.М. відповіла на запитання депутаток Шамардіної К.О., 

Ковальової-Алокілі О.А. 

 

Чередніченко Н.Ю., депутатка міської ради (фракція політичної партії 

‟Пропозиція”), пояснила, що зміни та доповнення до Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-

2022 роки детально розглядались постійною комісією з питань бюджету та 

податкової політики. Погодилась з пропозицією депутата Цертія О.М. 

підтримати доопрацьований проєкт рішення № 92 в цілому та доручити 

управлінню соціальної підтримки населення міської ради спільно з фінансовим 

управлінням міської ради опрацювати можливість внесення відповідних змін 

на наступному засіданні сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Чи наполягають депутати на голосуванні за озвучені пропозиції? Ні. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 92 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 86 “Про внесення змін та доповнень 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 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Кропивницькому на 2021-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним                                  

№ 4461 (доопрацьований). Доповідач Черкасська К.В. ‒ заступник начальника 

управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4461 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 87 “Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки” 

(додається).  
 

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

затвердження Міської програми ‟Молодь” на 2021-2023 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4547 (доопрацьований). Доповідач  

Черкасська К.В. ‒ заступник начальника управління молоді та спорту міської 

ради. 

 

Саєнко І.В., депутат міської ради (позафракційний), вказав на 

невідповідність цифр у доопрацьованому проєкті рішення № 4547, 

оприлюдненому на офіційному вебсайті міської ради та розданому 

депутатам.  

 

Міський голова пояснив, що проєкт рішення № 4547, оприлюднений на 

офіційному вебсайті міської ради, уточнювався і коригувався профільним 

заступником міського голови Колодяжним С.О. відповідно до потреб та 

доведеного бюджету, тому депутатам роздано остаточний варіант 

запланованих заходів з відповідним кошторисом на їх виконання ‒ 

доопрацьований проєкт рішення № 4547. 
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Черкасська К.В. проінформувала, що на офіційному вебсайті міської                     

ради розміщена актуальна інформація щодо доопрацьованого проєкту 

рішення № 4547. Не виключила можливості коригування заходів                                                      

Міської програми ‟Молодь” у майбутньому. 

 

Саєнко І.В. підкреслив, що на офіційному вебсайті міської ради необхідно 

зазначати актуальну інформацію.  

 

Міський голова доручив заступникам міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради взяти на контроль питання щодо розміщення на 

офіційному вебсайті міської ради актуальної інформації.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4547 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 88 “Про затвердження Міської програми 

‟Молодь” на 2021-2023 роки” (додається).  
 

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

затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021-2023 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4548 (доопрацьований). Доповідач                             

Черкасська К.В. ‒ заступник начальника управління молоді та спорту міської 

ради. 

 

Черкасська К.В. повідомила, що необхідно внести правку до 

доопрацьованого проєкту рішення № 4548, а саме у тексті слова ‟придбання 

житла для багатодітних сімей” замінити на слова ‟придбання жилого 

приміщення (квартири) для багатодітних сімей”. 

 

Міський голова відповів на запитання депутата Саєнка І.В., що кошти у 

сумі 500 тис. грн, виділені міською радою багатодітній родині Валіхновських 

на придбання житла, будуть повернуті у зв’язку з тим, що в державному 

бюджеті на перше півріччя 2021 року не передбачено фінансування добудови 

відомчого житлового будинку для працівників ДСНС, де родина мала б 

отримати квартиру. Зазначив, що Кропивницька міська рада планує 

придбати родині чотирикімнатну квартиру в іншому будинку.  



 42  
 

Черкасська К.В. відповіла на запитання депутата Саєнка І.В. щодо 

кількості, якості та наповненості наборів школяра для дітей пільгових 

категорій.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4548 

в цілому з правкою. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 89 “Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2021-2023 роки” (додається).  
 

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

затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на                            

2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4549 (доопрацьований). 

Доповідач Черкасська К.В. ‒ заступник начальника управління молоді та 

спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4549 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 90 “Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 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”. Проєкт рішення за реєстраційним              

№ 63. Доповідач Черкасська К.В. ‒ заступник начальника управління молоді 

та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 63 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 91 “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 

затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4457 (доопрацьований). Доповідач 

Макарук О.О ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4457 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 92 “Про затвердження Програми розвитку 

галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки” (додається).  
 

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

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним                            

№ 4511 (доопрацьований). Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами міської ради. 

 

Шишко О.М. проінформував, що від постійної комісії міської ради з 

питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики 

та регламенту надійшла рекомендація внести зміни та доповнення до 

доопрацьованого проєкту Міської програми профілактики та протидії 

злочинності ‟Безпечне місто” на 2021-2023 роки, а саме доповнити  

розділ 4 Паспорту Програми учасником ‒ ‟Управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області”.  
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З метою забезпечення належного функціонування комплексів 

автофіксації та камер відеоспостереження запропоновував внести 

доповнення та зміни до пункту 3 Заходів з реалізації Програми: 

доповнити найменування заходу словами ‟та їх технічне 

обслуговування”; 

внести зміни до джерел фінансування заходу на 2021 рік в                                         

сумі 3 180 тис. грн, а саме передбачити фінансування: 

по загальному фонду ‒ 980,0 тис. грн; 

по спеціальному фонду ‒ 2 200,0 тис. грн. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4511 

в цілому з урахуванням озвучених змін та доповнень. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 93 “Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”                                                      

на 2021-2023 роки” (додається).  

 

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

затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради 

на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4521 

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

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4521 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 94 “Про затвердження Програми забезпечення 

умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми розвитку освіти міста Кропивницького                                               

на 2021-2025 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4564. Доповідач 

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

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4564 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 95 “Про затвердження Програми розвитку 

освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки” (додається).  
 

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

затвердження Програми розвитку культури в м. Кропивницькому                                           

на 2021-2025 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 95 (доопрацьований). 

Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління культури і туризму міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 95 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 96 “Про затвердження Програми розвитку 

культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки” (додається).  

 

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

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва                                                

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4466 (доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4466 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 97 “Про затвердження Програми                           

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому                                         

на 2021-2023 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки”. Проєкт           

рішення за реєстраційним № 4467 (доопрацьований). Доповідач  

Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій – начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти допрацьований проєкт рішення № 4467 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 98 “Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького 

на 2021-2023 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                 

“Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького                        

на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4468 

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

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4468 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 99 “Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки” (додається).  

 

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

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі)                     

у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4481 (доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4481 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 100 “Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому  

на 2021-2024 роки” (додається).  
 

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

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення                           

на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3 (доопрацьований). 

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

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 101 “Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки” 

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

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4458 (доопрацьований). Доповідач Житник В.П. ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

 

Житник В.П. пояснив основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 4458, відповів на запитання депутата Корнюші О.П. 

 

Міський голова проголосив, що міська рада продовжує сприяти 

комунальному підприємству ‟Електротранс” у нарощуванні потужностей 

та здійснює політику соціального захисту і підтримки певних категорій 

громадян.  

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), проаналізував відповідність назви 

проєкту Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку                                      

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки її змісту.  

Зауважив, що всі відповідальні виконавці, вказані у Паспорті проєкту 

Програми, мають брати участь у її розробці. Пояснив свою думку. Повідомив, 

що суб’єкти господарювання, які є учасниками на ринку перевезень пасажирів 

у місті та знаходяться на загальній системі оподаткування, не залучались до 

процесу підготовки проєкту Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки. Враховуючи 

вимоги абзацу сьомого розділу ІІ проєкту Програми про те, що ефективна 

організація управління міським пасажирським транспортом повинна бути 

орієнтована на врахування інтересів пасажирів, підприємств-перевізників, 

озвучив застереження, що незалучення основних учасників ринку до процесу 

розробки проєкту Програми говорить про його непрозору підготовку, що не 

має на меті розвиток міського пасажирського транспорту підприємств 

різних форм власності. Звернув увагу, що відповідно до абзацу другого розділу 

VII основними завданнями Програми є створення рівних умов для роботи 

підприємств, що здійснюють міські пасажирські перевезення, незалежно від 

форми власності, які відповідно до вимог чинного законодавства України є 

рівними. Зазначив, що відповідно до абзацу другого розділу ІІІ проєкту 

Програми, який ґрунтується на нормах законів України ‟Про автомобільний 

транспорт”, ‟Про міський електричний транспорт”, органи місцевого 

самоврядування зобов’язані надавати перевізникам, які здійснюють пільгові 

перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за ринковими тарифами, 

компенсацію.  

Проінформував, що відповідно до інформацій начальника управління 

розвитку транспорту та зв’язку і начальника фінансового управління, 

озвучених під час засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету 
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та податкової політики, комунальне підприємство ‟Електротранс”                                   

у 2020 році отримало біля 120 млн грн компенсації за перевезення пільгових 

категорій громадян, з них: 

за перевезення пасажирів електротранспортом ‒ 63 млн грн; 

за перевезення пасажирів автотранспортом ‒ 57 млн грн. 

Депутат зауважив, що комунальне підприємство є учасником ринку 

перевезень, тому зобов’язане працювати прибутково. Підкреслив, що дотації 

з міського бюджету створюють переваги для комунального підприємства на 

відміну від приватних підприємств, які не отримують компенсацій. Висловив 

думку, що такі дії є зловживанням владою.  

Звернув увагу на зміст абзацу другого пункту 2.1 розділу ІІ проєкту 

Програми. Відзначив, що приватним перевізникам внаслідок зловживань 

замовником перевезень, який порушуючи вимоги статті 29 Закону України 

‟Про автомобільний транспорт”, майже ніколи не відшкодовували 

компенсацію втрат за перевезення 84 тисяч пільговиків міста, тому 

комунальне підприємство, маючи 120-мільйонну перевагу в рік перед своїми 

конкурентами, виглядає  пристойніше не завдяки своїй роботі. Перелічив 

дотації, які має отримати підприємство у 2021 році.  

Висловив думку, що проєкт Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки має яскраво 

виражений однобокий характер і спрямований на фінансову підтримку лише 

одного суб’єкта господарювання. Обґрунтував свою позицію, аналізуючи 

зміст додатків 1, 2 до проєкту Програми та спираючись на вимоги                                    

абзаців шостого та сьомого частини другої статті 15 Закону України ‟Про 

захист економічної конкуренції”. Пояснив поняття антиконкурентних дій. 

Відзначив, що рухомий склад комунального підприємства ‟Електротранс” 

оновлюється за рахунок платників податків, що є також конкурентною 

перевагою серед інших учасників ринку.  

Дійшов висновку, що у місті існує тіньовий сектор економіки у сфері 

автомобільних перевезень, що передбачає несплату податків, виплату 

зарплат у ‟конвертах” та демонструє бездіяльність влади і відповідних 

контролюючих структур. Проінформував, що деякі з приватних підприємств-

перевізників, які працюють на загальній системі оподаткування, неодноразово 

звертались до замовника перевезень з метою укладання додаткових угод на 

компенсаційні, які були проігноровані. Пояснив, що в таких умовах не можливе 

виконання розділу IV проєкту Програми в частині: 

стимулювання конкуренції – сприяння появі нових суб’єктів 

підприємницької діяльності у сфері пасажирських перевезень; 

забезпечення повноти надходжень до бюджету податків від 

підприємств; 

забезпечення захисту інтересів пасажирських перевізників при наданні 

ними пільгових послуг окремим категоріям громадян. 

Звернув увагу, що виконавчий орган міської ради, який є розробником 

проєкту Програми, згідно зі статтею 20 Закону України ‟Про 
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Антимонопольний комітет України” зобов’язаний був погодити проєкт 

нормативно-правового акта, оскільки він впливає на економічну конкуренцію, 

що може призвести до її недопущення, обмеження, усунення чи спотворення. 

Критично висловився відносно цінової конкуренції на ринку пасажирських 

перевезень.  

Торкнувся питання залізничних перевезень, не врахованих у проєкті 

Програми, відсутності компенсаційних виплат за перевезення пільгових 

категорій кропивничан та утворення заборгованості. 

Висловив зауваження відносно основних заходів на виконання                         

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку                                       

у м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки та джерел їх фінансування, а саме: 

щодо інвестицій перевізників у впровадження диспетчеризації управління та 

моніторингу міського пасажирського транспорту за допомогою                                 

GPS-навігаційного обладнання без погодження з учасниками ринку, інвестицій 

перевізників на організацію та проведення конкурсів на перевезення пасажирів 

за міськими автобусними маршрутами загального користування, організації 

конкурсу на папір, канцелярське приладдя.  

Наголосив, що проєкт Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки підпадає під 

дію Закону України ‟Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, 

який обов’язково необхідно погодити з Антимонопольним комітетом України. 

Підсумував, що не можна приймати доопрацьований проєкт рішення                     

№ 4458 як такий, що суперечить вимогам чинного законодавства, не враховує 

інтересів всіх перевізників, усуває конкуренцію.  

 

Рубан В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), відповів на зауваження депутата 

Корнюші О.П., що проєкт Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки розглядався на 

засіданні профільної постійної комісії, але жоден з керівників приватних 

підприємств-перевізників не звертався до постійної комісії та не з’являвся на 

її засіданнях.  

 

Міський голова пояснив, що міська рада проводить роботу з 

підприємствами, які надають неякісні послуги. КП ‟Електротранс” виконує 

свою роботу. Зазначив, що у питаннях забезпечення пасажирських перевезень 

в місті є дуже багато роботи. Проінформував про плани на майбутнє щодо 

роботи галузі. Погодився з думкою щодо можливого існування тіньової 

економіки у сфері пасажирських перевезень: фантомів та необлікованих 

маршрутних таксі. Погодився, що конкурентне середовище завжди повинно 

бути прозорим. В той же час зауважив, що у всьому світі існує муніципальний 

транспорт і влада відповідає за транспортні сполучення та забезпечує 

пільгові перевезення пасажирів. 
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Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова депутатської 

фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), висловила думку, що 

враховуючи складні економічні передумови на ринку перевезень, кількість 

суб’єктів приватної власності, бажаючих здійснювати пасажирські 

перевезення, буде зменшуватись, тому необхідно підтримувати комунальне 

підприємство, яке в час пандемії взяло на себе роль основного перевізника, та 

збільшувати його потужності. Закликала депутатів підтримати 

доопрацьований проєкт рішення № 4458.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще запитання щодо доопрацьованого проєкту рішення № 4458? 

Немає. 

Прошу профільного заступника міського голови та юридичне управління 

міської ради взяти на контроль правову складову питання, порушену 

депутатом Корнюшою О.П. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4458 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 102 “Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому  

на 2021-2023 роки” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту я маю оголосити перерву. 

Враховуючи пропозиції депутатів, оголошую перерву на 15 хвилин. 

 

Після перерви об 15.48. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 
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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 № 90 (доопрацьований). 

Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник управління капітального будівництва 

міської ради. 

 

Білокінь С.В. на прохання депутата Саєнка І.В. надав детальну 

інформацію відносно об’єкта ‟Реконструкція набережної р. Інгул від                              

вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (І черга об'єкту будівництва)                                   

(із виготовленням ПКД) 2”, виготовлення проєктної документації та обсягів 

фінансування відповідних робіт. 

 

Райкович А.П.: 
Чи є ще запитання щодо доопрацьованого проєкту рішення № 90? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 90 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 103 “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 

внесення доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 

(зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4441 (доопрацьований). 

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

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4441 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 104 “Про внесення доповнень до рішення 

міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 (зі змінами)” (додається).  

 

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

затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому 

на 2021-2025 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 154 

(доопрацьований). Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Савченко Т.М. відповіла на запитання депутата Саєнка І.В. щодо 

відновлення роботи ліфтів. Повідомила, що Головним управлінням житлово-

комунального господарства міської ради планується провести капітальний 

ремонт ліфтів, відносно яких проведено експертизи. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 154 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 105 “Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього 

руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади об’єктів житлово-

комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4 (доопрацьований). Доповідач 

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

комунального господарства міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 106 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади об’єктів житлово-комунального господарства, 

житлового фонду та основних засобів, які перебувають у комунальній 

власності територіальної громади смт Нового” (додається).  
 

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

безоплатну передачу завершеної реконструкції каналізаційного колектора по 

вул. Ельворті у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області”. Проєкт рішення за реєстраційним № 75. Доповідач 

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

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 75 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 107 “Про безоплатну передачу завершеної 

реконструкції каналізаційного колектора по вул. Ельворті у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області” (додається).  
 

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

передачу майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 74. Доповідач  

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

оборони міської ради. 

 

Лєвашов В.В. пояснив основні положення проєкту рішення № 74.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 74 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 108 “Про передачу майна” (додається).  

 

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

“Про прийняття до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади програмного забезпечення Порталу відкритих даних 

Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 124. Доповідач                                   

Бабаєва О.В. ‒ начальник управління інформаційних технологій міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти   проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 109 “Про прийняття до комунальної                   

власності Кропивницької міської територіальної громади програмного 

забезпечення Порталу відкритих даних Кропивницького” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Проєкти підготовлені управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, опрацьовані профільною постійною 

комісією, профільним заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

Доповідач Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією картографічних матеріалів 

та озвучує рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. 
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Розглядаємо питання “Про надання Данилюку В.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Євгена Березняка (біля земельної ділянки з кадастровим                                              

№ 3510100000:05:056:0027)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3888 

(доопрацьований). 

 

Вовенко О.В. на зауваження міського голови відносно застережень, 

озвучених громадою на початку засідання сесії, пояснив механізм виділення 

земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та проінформував щодо 

відсутності у цьому процесі корупційної складової.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності пояснила, що 

великої черги на виділення земельної ділянки серед учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України немає, постійна комісія детально розглядає всі питання та відкрита 

до співпраці у разі надходження зауважень. 

 

Міський голова порушив питання стосовно існування такої проблеми як 

продаж учасниками антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил                    

в східних областях України отриманих земельних ділянок на вторинному 

ринку.  
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3888 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 110 “Про надання Данилюку В.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Євгена Березняка (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:05:056:0027)” (додається).  
 

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

надання Зайцю О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Луньовському”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3946. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3946 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 111 “Про надання Зайцю О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Луньовському” (додається).  
 

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

передачу Герасимчуку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Балтійській (біля будинку № 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4167 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4167 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 112 “Про передачу Герасимчуку О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській (біля 

будинку № 1)” (додається).  
 

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

передачу Заніздрі О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                            

вул. Батальйонній, 40”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4037. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4037 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 113 “Про передачу Заніздрі О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Батальйонній, 40” (додається).  

 

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

врегулювання земельних відносин”. Проєкт рішення за реєстраційним № 156. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 156 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 114 “Про врегулювання земельних відносин” 

(додається).  
 

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

передачу Коломієць О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                      

вул. Гетьмана Сагайдачного, 17”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4038. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4038 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 115 “Про передачу Коломієць О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 17” 

(додається).  

 

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

передачу Сьогіній С.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по                              

вул. Нижній П’ятихатській (біля будинку № 3-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4235. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4235 за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 116 “Про передачу Сьогіній С.Л. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Нижній П’ятихатській (біля                                   

будинку № 3-а)” (додається).  
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4296 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4296 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 117 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
 

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

передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

біля земельної ділянки по вул. Якуба Коласа, 25 (кадастровий                                                  

№ 35101000000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4107. 

 

Вовенко О.В. пояснив, що багатодітна родина Волчкових розробила 

проєкт землеустрою щодо передачі безоплатно у власність чотирьох 

земельних ділянок за принципом мовчазної згоди. Запропонував підтримати 

проєкт рішення. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4107 за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 118 “Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки біля земельної ділянки по  

вул. Якуба Коласа, 25 (кадастровий № 35101000000:48:413:0033)” 

(додається).  
 

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

передачу Волчковій А.О. безоплатно у власність земельної ділянки                               

між вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 35101000000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4108. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4108 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 119 “Про передачу Волчковій А.О.                         

безоплатно у власність земельної ділянки між                                                                                         

вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди                          

(біля земельної ділянки з кадастровим № 35101000000:48:413:0033)” 

(додається).  
 

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

передачу Волчкову В.О. безоплатно у власність земельної ділянки між 

вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 35101000000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4109. 

 

Вовенко О.А. відповів на запитання депутата Цертія О.М. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4109 за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 120 “Про передачу Волчкову В.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки між вулицями Якуба Коласа,                                         

Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 35101000000:48:413:0033)” (додається).  
 

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

передачу Мерко Я.Р. безоплатно у власність земельної ділянки між вулицями 

Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 35101000000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4110. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4110 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 121 “Про передачу Мерко Я.Р. безоплатно у 

власність земельної ділянки між вулицями Якуба Коласа,                                                   

Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 35101000000:48:413:0033)” (додається).  
 

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

передачу Лисканичу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                        

пров. Алтайському, 28”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3471. 

 

Вовенко О.А. пояснив, що проєкт рішення № 3471 виносився на розгляд 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, але був відправлений 

на доопрацювання, оскільки випадково був включений до розділу                          

‟Учасники АТО” у порядку денному.  

Пояснив, що питання з’ясовано і заявник подав заяву з проханням 

повторно розглянути проєкт рішення № 3471 на сесії міської ради.  
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3471 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 122 “Про передачу Лисканичу О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Алтайському, 28” (додається).  
 

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

“Про передачу Журавці О.М. безоплатно у власність земельної ділянки                          

по вул. Глинки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4096. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4096 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 123 “Про передачу Журавці О.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Глинки” (додається).  

 

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

передачу Алієвій Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                                         

вул. Івана Виговського (біля будинку № 47-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4042. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4042 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 124 “Про передачу Алієвій Л.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Івана Виговського (біля будинку                         

№ 47-а)” (додається).  
 

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

передачу Маєвській В.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по пров. Курінному (біля будинку № 12)”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 4043. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4043 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 125 “Про передачу Маєвській В.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 12)” 

(додається).  

 

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

передачу Кравченку В.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Верещагіна, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4097. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4097 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 126 “Про передачу Кравченку В.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Верещагіна, 1” (додається).  
 

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

передачу Хитрій В.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                 

по вул. Глинки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4166. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4166 за основу і в 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 127 “Про передачу Хитрій В.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Глинки” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3831. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3831 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 128 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4164. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4164 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 129 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  
 

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

передачу Карпову А.В. в оренду земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4257 (доопрацьований). 
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Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, на прохання депутата Шамардіна О.С. пояснив, що 

доопрацьований проєкт рішення № 4257 доповнено пунктом щодо наслідків 

неукладання договору оренди земельної ділянки протягом трьох місяців з дати 

прийняття рішення міською радою.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4257 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 130 “Про передачу Карпову А.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а” (додається).  
 

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

“Про передачу ТОВ ‟Євробудлайн” в оренду земельної ділянки                                    

по вул. Євгена Тельнова, 2”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2977. 

 

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

органів ради, пояснив основні положення проєкту рішення № 2977. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 2977 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 131 “Про передачу ТОВ ‟Євробудлайн” в 

оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2” (додається).  
 

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

“Про передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по                                                 

вул. Волкова, 17”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3050 (доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3050 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 132 “Про передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова, 17” (додається).  
 

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

“Про передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по                                            

вул. Волкова, 17”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3051 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А. повідомив, що профільною постійною комісією                           

міської ради рекомендовано внести технічну правку до доопрацьованого 

проєкту рішення № 3051, а саме встановити термін дії договору                                 

оренди строком на 7 років відповідно до поданої заяви.  

 

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

органів ради, на прохання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. детально 

пояснив проєкт рішення.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3051 

за основу і в цілому (з технічною правкою). Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 133 “Про передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова, 17” (додається).  
 

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

затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
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вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3654. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3654 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 134 “Про затвердження Фісенку Н.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                                                                               

вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду” (додається).  

 

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

“Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки по                                                        

вул. Генерала Жадова, 24-ж”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3655. 

 

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

органів ради, відповів на запитання депутатів Цертія О.М.,                               

Ковальової-Алокілі О.А. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3655 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 135 “Про передачу Баркар С.Б. в оренду 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-ж” (додається).  

 

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

передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-к”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3779. 

 

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

органів ради, пояснив підстави щодо підготовки проєкту рішення № 3779. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3779 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 136 “Про передачу Моленді Н.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-к” (додається).  
 

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

передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-л”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3780. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3780 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 137 “Про передачу Моленді Н.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-л” (додається).  

 

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

передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній (біля 

будинку № 34)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4215. 

 

Вовенко О.А. відповів на запитання депутата Цертія О.М. про майно, 

розташоване на земельній ділянці, та пояснив підстави щодо підготовки 

проєкту рішення № 4215. Озвучив рекомендацію профільної постійної комісії 

міської ради встановити орендну ставку на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

 

Цертій О.В. запитав про підстави для розміщення майна без оформлення 

права на користування земельною ділянкою. 
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Вовенко О.А. відповів, що заявник надав документи про право власності 

на майно, яке зареєстровано у державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно. 

 

Міський голова звернувся до заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. за поясненням, чому 

профільна постійна комісія рекомендує збільшити відсоткову ставку орендної 

плати за відсутності відповідного звернення від заявника.  

 

Мосін О.В. пояснив, що профільна постійна комісія рекомендувала 

встановити орендну плату на рівні 6 % зважаючи на те, що зазначена у 

проєкті рішення земельна ділянка передається під розміщення об’єктів 

торгівлі. Відповів на запитання депутата Цертія О.М., що заявник на 

підставі права власності на майно звернувся за оформленням права 

землекористування. 

 

Райкович А.П.: 

Які ще є запитання? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 4215 в 

цілому з урахуванням рекомендацій профільної постійної комісії. Прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 138 “Про передачу Кріпаку С.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 34)” (додається).  
 

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

“Про передачу ТОВ ‟Депот Нафтаком” в оренду земельної ділянки                                                  

по просп. Промисловому, 9-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4272. 

 

Вовенко О.А. відповів на запитання депутата Цертія О.М., що проблемні 

питання, які раніше виникали між керівництвом ТОВ ‟Депот Нафтаком” та 

ТОВ ‟Катков К” відносно земельної ділянки, зазначеної у проєкті рішення, 

врегульовані.  

 

Міський голова пояснив, що конфліктна ситуація між керівництвом                       

ТОВ ‟Депот Нафтаком” та ТОВ ‟Катков К” виникала навколо питання 

щодо існування залізниці на земельній ділянці, тому з’ясовувались відповідні 

межі.  
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Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 4272 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 139 “Про передачу ТОВ ‟Депот Нафтаком” в 

оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 9-а” (додається).  
 

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

“Про передачу ТОВ ‟Катков К” в оренду земельної ділянки                                                          

по просп. Промисловому, 9-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4273. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4273 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 140 “Про передачу ТОВ ‟Катков К” в оренду 

земельної ділянки по просп. Промисловому, 9-а” (додається).  

 

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

“Про передачу ПП ‟А ПЛЮС Я” в оренду земельної ділянки                                                  

по вул. Андріївській, 2-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4311. 

 

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

органів ради, нагадав, що на початку засідання сесії виступав представник                                    

від ПП ‟А ПЛЮС Я” та ТОВ ‟АЛЬФА ГРАУНД”, який пояснив суть питання. 

Зазначив, що питання стосується впровадження інвестиційного проєкту, а 

саме будівництва багатоповерхового житлового будинку. Звернув увагу, що 

підприємство вже реалізувало проєкти на території міста на сплатило до 

міського бюджету більше двох мільйонів гривень пайової участі по кожному 

об’єкту. 
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Рідне місто”), звернувся до голови постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності Яремчук В.С. з 

проханням озвучити рекомендацію комісії відносно проєкту рішення № 4311. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), проінформувала, що постійною 

комісією міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності була надана рекомендація підписати Меморандум про співпрацю і 

партнерство між ПП ‟А ПЛЮС Я”, ТОВ ‟АЛЬФА ГРАУНД” та 

Кропивницькою міською радою, але ця рекомендація не стосується 

безпосередньо проєкту рішення № 4311. 

 

Міський голова пояснив, що питання, порушене депутатом                        

Шамардіним О.С., проговорювалось і рекомендація профільної постійної 

комісії обов’язково буде врахована. Погодився, що Кропивницька міська рада 

має зафіксувати договір з інвестором щодо домовленостей та гарантій і 

підписати Меморандум про соціальне партнерство.  

 

Бєжан М.М., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради підкреслив необхідність залучення 

інвестиції до міста Кропивницького. Подякував інвесторам, що знайшли 

можливість вкласти кошти у будівництво житлових будинків. 

Проінформував, що питання було одноголосно погоджено профільною 

постійною комісією. Закликав депутатів підтримати проєкт рішення міської 

ради № 4311. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), наголосив на необхідності 

укласти меморандум відносно інженерних мереж та підведення комунікацій і 

доріг. Зазначив, що зараз між містами йде жорстка боротьба за інвесторів, 

які готові вкладати кошти у розвиток міст, в будівництво житла, 

промислових об’єктів. Висловив думку, що можна вимагати від інвестора 

виконання додаткових умов, але це не має стати причиною щодо 

неприйняття рішення міською радою. Запропонував підтримати проєкт 

рішення міської ради № 4311, а потім вести перемовини з інвестором.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 4311 за 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 141 “Про передачу ПП ‟А ПЛЮС Я” в оренду 

земельної ділянки по вул. Андріївській, 2-а” (додається).  

 

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

надання УСБУ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по                                                   

вул. Миколи Левитського, 71/24”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3581 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3581 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 142 “Про надання УСБУ дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Миколи Левитського, 71/24” 

(додається).  

 

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

затвердження ТОВ ‟ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА” проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 10)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4082. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4082 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 143 “Про затвердження                                                                    

ТОВ ‟ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА” проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 10)” (додається).  
 

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

передачу КП ‟МІСЬКСВІТЛО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” у постійне користування земельної ділянки                                            

по вул. Юрія Бутусова, 20”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4090. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4090 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 144 “Про передачу КП ‟МІСЬКСВІТЛО” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                                       

просп. Винниченка, 1-в та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4454. 

 

Вовенко О.А. на прохання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. вказав на 

місце розташування земельної ділянки на карті та пояснив, що земельна 

ділянка відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови, 

що перебувають у запасі.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4454 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 145 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Винниченка, 1-в та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається).  
 

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

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на перехресті                       

вул. Івана Сірка та провулку, який з’єднує вул. Івана Сірка та                                               

вул. Яворницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4254. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4254 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 146 “Про надання                                                                      

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на перехресті 

вул. Івана Сірка та провулку, який з’єднує вул. Івана Сірка та                                        

вул. Яворницького” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                                                   

по бульвару Студентському (біля будинку № 4-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4180. 

 

Вовенко О.А. відповів на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. 

щодо об’єкту, який буде розташовано на земельній ділянці, зазначеній у 

проєкті рішення № 4180. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4180 за основу і в 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 147 “Про надання                                                                       

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                                   

по бульвару Студентському (біля будинку № 4-а)” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟АЛЬФА ГРАУНД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Яновського, 65/52”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4220. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4220 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 148 “Про надання ТОВ ‟АЛЬФА ГРАУНД” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Яновського, 65/52” (додається).  
 

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

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4076 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4076 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 149 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається).  
 

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

надання Гречці П.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 21”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4129 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4129 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 150 “Про надання Гречці П.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 21” (додається).  

 

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

надання Шишко О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 110)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4192. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4192 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 151 “Про надання Шишко О.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Мінській (біля будинку № 110)” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟АЛІОТ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                          

по Олександрійському шосе, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4274. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4274 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 152 “Про надання ТОВ ‟АЛІОТ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по Олександрійському шосе, 8” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ДП ‟УКРКОНВЕРСБУД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок по вул. Космонавта Попова, 9”. Проєкт рішення за реєстраційним                      

№ 3705. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3705 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 153 “Про надання ДП ‟УКРКОНВЕРСБУД” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по вул. Космонавта 

Попова, 9” (додається).  
 

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

надання Кропивницькій районній раді Кіровоградської області                                   

дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. Кільцевій, 34,                                           

вул. Олега Паршутіна, 13-а та по вул. Степняка-Кравчинського, 28”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4078. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4078 за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 154 “Про надання Кропивницькій районній 

раді Кіровоградської області дозволу на проведення інвентаризації                            

земель по вул. Кільцевій, 34, вул. Олега Паршутіна, 13-а та по                                                        

вул. Степняка-Кравчинського, 28” (додається).  
 

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

надання ПАТ ‟КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Руслана 

Слободянюка, 205”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2652. 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності пояснила, що 

питання є неактуальним, оскільки заявник подавав заяву у 2018 році та 

станом на 2021 рік продав майно. Запропонувала зняти з розгляду проєкт 

рішення за реєстраційним № 2652.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. зняти з розгляду проєкт 

рішення за реєстраційним № 2652. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4073 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4073 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 155 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3958. 

 

Вовенко О.А. на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. пояснив, 

що причиною для відмови заявникам є невідповідність містобудівної 

документації вимогам чинного законодавства. Пояснив проєкт рішення за 

реєстраційним № 3958. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3958 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
 

Прийнято рішення № 156 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4515. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4515 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 157 “Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 05.03.2020 

№ 3251”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4105. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4105 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 158 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 05.03.2020 № 3251” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 

№ 2957”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3663. 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію постійної комісії відносно проєкту рішення № 3663, а саме 

замість нього розглянути альтернативний проєкт рішення ‒ ‟Про відмову у 

внесенні змін до рішення міської ради від 08.10.2019 № 2957”. 

Проінформувала, що постійна комісія не вбачає необхідності продовжувати 

термін договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому                              

до 25 років під розміщення ринків.  

 

Вовенко О.А. зачитав проєкт рішення ‟Про відмову у внесенні змін до 

рішення міської ради від 08.10.2019 № 2957”. 

 

Райкович А.П.: 
Відповідно до рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ставлю на голосування 

пропозицію розглянути альтернативний проєкт рішення до проєкту рішення                           

№ 3663. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про відмову у внесенні змін до рішення міської 

ради від 08.10.2019 № 2957”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти альтернативний проєкт рішення “Про 

відмову у внесенні змін до рішення міської ради від 08.10.2019 № 2957” за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 159 “Про відмову у внесенні змін до рішення 

міської ради від 08.10.2019 № 2957” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 05.03.2020 № 3179”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4453. 

 

Вовенко О.А. на прохання депутата Цертія О.М. пояснив підстави щодо 

підготовки проєкту рішення № 4453 та продемонстрував місце 

розташування земельної ділянки на карті.  

 

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

органів ради, пояснив, що заявник звернувся з метою уточнення меж земельної 

ділянки шляхом проведення аукціону для розміщення об’єктів торгівлі.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4453 за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 160 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 05.03.2020 № 3179” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                            

від 18.08.2020 № 3379”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4473. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4473 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 161 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3379” (додається).  
 

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

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4499 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А. пояснив, що проєкт рішення № 4499 стосується 

виправлення технічних помилок, допущених працівниками управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища при 

підготовці проєктів рішень міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4499 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 162 “Про внесення змін до рішень Міської ради 

міста Кропивницького” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                            

від 06.10.2020 № 3604”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4512. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4512 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 163 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06.10.2020 № 3604” (додається).  

 

Овчінніков Д.П., депутат міської ради (фракція Політичної партії ‟Рідне 

місто”), повідомив, що помилився в ході голосування за проєкт                                    

рішення № 4220, а саме випадково натиснув кнопку ‟за” замість кнопки 

‟утримався”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Питання, включені до порядку денного другої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, розглянуті. 

 

Дякую за роботу! 

Другу сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 


