
УКРАЇНА
КРОПИВНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол
пленарного засідання другої сесії Кропивницької 

районної ради восьмого скликання

м. Кропивницький 26 березня 2021 року

Пленарне засідання другої сесії районної ради веде голова районної 
ради Лейбенко Андрій Олександрович.

Голова районної ради:

Доброго дня, шановні депутати та запрошені!
На пленарне засідання другої сесії прибуло ЗО депутатів. Кворум, 

необхідний для проведення сесії, є.
Пленарне засідання другої сесії Кропивницької районної ради восьмого 

скликання оголошую відкритим.
\3вучить Державний Гімн України \

Голова районної ради;
У засіданні сесії беруть участь голови територіальних громад, 

представники районних державних адміністрацій, представники ЗМІ.

Голова районної ради:
Потрібно обрати до складу лічильної комісії депутата від депутатської 

фракції «Європейська солідарність» у зв’язку з відсутністю члена комісії.
Будь ласка, депутати фракції, запропонуйте свою кандидатуру на 

сьогоднішнє засідання.
Рубльов В.С.: Пропоную кандидатуру Деркаченка Ю.О.
Голова районної ради:

Хто за те, щоб до складу лічильної комісії від депутатської фракції 
«Європейська солідарність» включити кандидатуру Деркаченка Юрія 
Олександровича, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 28

«проти» - 0 
«утримались» - 2 
«не голосували» - 0

Прийнято.



Голова районної ради:
Переходимо до формування порядку денного засідання. Пропонується 

перелік питань, з яким ви ознайомлені, включити до порядку денного та даний 
порядок денний взяти за основу.

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» - 0 
«утримались» -0 
«не голосували» -0

Прийнято.

Голова районної ради:
Будуть зміни чи доповнення до порядку денного? Які пропозиції ? 
Лаврусь А.М.: Напередодні сесії надійшла пропозиція від депутатів 

Олександрівської селищної громади зняти з порядку денного питання «Про 
надання згоди на передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і 
селищ Олександрівського району до комунальної власності Олександрівської 
селищної ради» та питання «Про передачу майна спільної власності 
територіальних громад сіл і селищ Олександрівського району до комунальної 
власності Олександрівської селищної ради» для більш детального вивчення та 
з’ясування деяких фактів. Є інформація, що дане майно ще не передали, а воно 
вже використовується.?
Голова районної ради:

Хто за те, щоб питання «Про надання згоди на передачу майна спільної 
власності територіальних громад сіл і селищ Олександрівського району до 
комунальної власності Олександрівської селищної ради» та питання «Про 
передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ 
Олександрівського району до комунальної власності Олександрівської 
селищної ради» направити на доопрацювання, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - ЗО
«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 0

Прийнято.

Голова районної ради:
Зареєструвався ще один депутат, наразі зареєстрований 31 депутат.
Голова районної ради:
Будуть ще зміни чи доповнення до порядку денного?
Вергун О.С.: Перші 2 питання в порядку денному -  депутатські запити депутата 
Рихлицького О.І. У зв’язку з його відсутністю у мене буде пропозиція зняти ці 
питання з розгляду.

Результати голосування: «за» - 31
«проти» - 0 
«утримались» - 0
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«не голосували» - О
Прийнято.

Голова районної ради:
Будуть ще зміни чи доповнення до порядку денного?
Жила А.В.: У мене пропозиція питання «Про затвердження Регламенту 
Кропивницької районної ради» розглянути першим.
Голова районної ради:
Хто за те, щоб перенести розгляд питання «Про затвердження Регламенту 
Кропивницької районної ради» першим питанням порядку денного, прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» - 2 
«не голосували» - 0

Прийнято. „

Голова районної ради;
Будуть ще зміни чи доповнення до порядку денного?
Немає.
Хто за те, щоб порядок денний прийняти в цілому зі змінами, прошу 
голосувати.

Результати голосування: «за» - ЗО
«проти»-0 
«утримались» - 1 

«не голосували» - 0
Прийнято.
Отже, порядок денний пленарного засідання сесії сформовано.

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
1. Про затвердження Регламенту Кропивницької районної ради

Інформує : Шершнюк А.А. -  заступник голови постійної комісії
районної ради з питань регламенту, 
законності, діяльності 
ради, депутатської етики та 
антикорупційної політики

Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Лаврусь А.М.
2. Про депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Лавруся А.М. щодо звернення до Бобринецького міського голови та 
Кетрисанівського сільського голови про надання фінансової підтримки

Інформує : Лаврусь А.М. - депутат Кропивницької районної ради 
Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Лаврусь А.М.
3. Про депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Лавруся А.М. щодо звернення до Долинського міського голови про 
надання фінансової підтримки

Інформує: Лаврусь А.М,- депутат Кропивницької районної ради
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Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Лаврусь А.М.
4. Про депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Лавруся А.М. щодо звернення до Устинівського селищного голови про 
надання фінансової підтримки

Інформує : Лаврусь А.М. - депутат Кропивницької районної ради 
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
5. Про включення гр. Сотнікової Т.В., гр.Беспеки Ю.В., гр. Шіпік В.М. до 
списку присяжних Кіровоградського районного суду Кіровоградської 
області

Інформує : Сергієнко О.В. - начальник відділу правового
забезпечення та документообігу 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
6. Про звіт головного лікаря КНП Кропивницької районної ради 
«Кропивницька центральна районна лікарня» за 2020 рік

Інформує : Пивоварчук Ю.П. -  головний лікар КНП Кропивницької
районної ради «Кропивницька 
центральна районна лікарня»

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
7. Про звіт головного лікаря КНП Кропивницької районної ради «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького району» за 
2020 рік

Інформує : Радулов В.В. -  головний лікар КНП Кропивницької
районної ради «Центр первинної медико - 
санітарної допомоги Кропивницького 
району»

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
8. Про надання згоди на передачу КНП Кропивницької районної ради 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького району» зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького 
району у комунальну власність територіальних громад

Інформує : Сергієнко О.В. - начальник відділу правового
забезпечення та документообігу 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
9. Про надання згоди на передачу КНП Кропивницької районної ради 
«Кропивницька центральна районна лікарня» зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького району у 
комунальну власність територіальних громад

Інформує : Сергієнко О.В. - начальник відділу правового
забезпечення та документообігу 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
10. Про надання згоди на передачу комплексу будівель за адресою: 
м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23 із спільної власності територіальних
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громад сіл Кропивницького району до комунальної власності 
територіальної громади міста Кропивницького

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
11. Про передачу комплексу будівель за адресою: м. Кропивницький, 
вул. Дарвіна, 23 із спільної власності територіальних громад сіл 
Кропивницького району до комунальної власності територіальної громади 
міста Кропивницького

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
12. Про надання згоди ца передачу майна та транспортних засобів із 
спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького району до 
комунальної власності Великосеверинівської територіальної громади

Інформує : Кірілова К . О начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
13. Про передачу майна та транспортних засобів із спільної власності 
територіальних громад сіл Кропивницького району до комунальної 
власності Великосеверинівської територіальної громади

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
14. Про надання згоди на передачу майна спільної власності територіальних 
громад сіл Кропивницького району до комунальної власності Соколівської 
територіальної громади

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
15. Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл 
Кропивницького району до комунальної власності Соколівської 
територіальної громади.

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
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16. Про надання згоди на передачу комплексу будівель із спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району у 
комунальну власність Бобринецької міської територіальної громади

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
17. Про передачу комплексу будівель із спільної власності територіальних 
громад сіл та міста Бобринецького району у комунальну власність 
Бобринецької міської територіальної громади

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
18. Про передачу транспортних засобів та інших необоротних активів із 
спільної власності територіальних громад сіл і селища Новгородківського 
району до комунальної власності територіальної громади 
Новгородківської селищної ради

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
19. Про затвердження додаткових угод до договорів оренди майна спільної 
власності територіальних громад сіл району

Інформує : Кірілова К.О.- начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
20. Про дострокове розірвання договору оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл району

Інформує : Кірілова К.О.~ начальник відділу бухгалтерського
обліку та з питань власності виконавчого 
апарату Кропивницької районної ради

Вносить питання: голова комісії з реорганізації районних державних 
адміністрацій в Кропивницькому районі
21. Про звіт про виконання районного бюджету Бобринецького району 
за 2020 рік

Інформує : Нестеренко Л. М.— голова комісії з реорганізації
фінансового управління Бобринецької 
районної державної адміністрації

Вносить питання: голова комісії з реорганізації районних державних 
адміністрацій в Кропивницькому районі
22. Про внесення змін до рішення районної ради від 12 грудня 2019 року 
№418 «Про районний бюджет Бобринецького району на 2020 рік»

Інформує : Нестеренко Л.М. -  голова комісії з реорганізації
фінансового управління Бобринецької
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районної державної адміністрації 
Вносить питання : голова комісії з реорганізації районних державних 
адміністрацій в Кропивницькому районі
23. Про звіт про виконання районного бюджету Компаніївського району за 
2020 рік

Інформує: Жученко А.О.- голова ліквідаційної комісії фінуправління
Компаніївської райдержадміністрації 

Вносить питання : голова комісії з реорганізації районних державних 
адміністрацій в Кропивницькому районі
24. Про виконання районного бюджету Долинського району за 2020 рік

Інформує : Косякова О.В.- голова комісії з реорганізації
фінуправління Долинської районної 
державної адміністрації

Вносить питання: голова комісії з реорганізації районних державних 
адміністрацій в Кропивнщькому районі
25. Про звіт про виконання районного бюджету Олександрівського району 
за 2020 рік

Інформує: Лапа А.Д. -  голова Олександрівської районної
державної адміністрації

Вносить питання : голова комісії з реорганізації районних державних 
адміністрацій в Кропивницькому районі
26. Про звіт про виконання районного бюджету Устинівського району за 
2020 рік

Інформує: Пшиченко І.Ю. -  в.о. начальника фінансового
управління Кропивницької районної 
державної адміністрації

Вносить питання:голова Кропивницької районної державної адміністрації
27. Про виконання Програми відшкодування витрат надавачам послуг за 
пільгове перевезення, зв'язок та інші пільги, передбачені чинним 
законодавством України в Кропивницькому районі на 2020 рік

Інформує : Гупаленко Т.Г. - начальник управління соціального
захисту населення Кропивницької 

районної державної адміністрації
Вносить питання:голова Кропивницької районної державної адміністрації
28. Про виконання Програми сприяння функціонуванню Центру надання 
адміністративних послуг Кропивницької районної державної 
адміністрації на 2020 рік

Інформує : Урсатій А.Ю. -  начальник відділу енергетики,
захисту довкілля та надання 
адміністративних послуг Кропивницької 
районної державної адміністрації -  
державний реєстратор 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
29. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту села Карлівка на території Соколівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області
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Інформує : Бершадський С.М. -  голова постійної комісії районної
ради з питань власності та 
земельних відносин

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
30. Про президію Кропивницької районної ради

Інформує : Барабані О.В. -  заступник голови Кропивницької
районної ради

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
31. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 
Кропивницької районної ради та опису посвідчення помічника- 
консультанта депутата Кропивницької районної ради

Інформує : Барабані О.В. -  заступник голови Кропивницької
районної ради

32. Різне

Голова районної ради:
Перше питання порядку денного - «Про затвердження Регламенту 

Кропивницької районної ради».
Інформує: Шершнюк Артем Анатолійович -  заступник голови постійної 

комісії районної ради з питань регламенту, законності, діяльності ради, 
депутатської етики та антикорупційної політики.
Є необхідність в інформуванні з даного питання ?
Чи будуть запитання до Артема Анатолійовича ?
Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» - 1 
«утримались» -0 

«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» -1 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 80 (додається )

Голова районної ради:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного - «Про 

депутатський запит депутата Кропивницької районної ради Лавруся А.М. 
щодо звернення до Бобринецького міського голови та Кетрисанівського 
сільського голови про надання фінансової підтримки».
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Інформує Лаврусь Андрій Миколайович - депутат Кропивницької 
районної ради.
Лаврусь А.М.: Доброго дня, шановні колеги! У мене 3 запити ідентичні. Але 
адресати різні. Кропивницька районна рада стала правонаступником майна, яке 
було на території району. Ми виконали всі зобов’язання в частині передачі 
майна, в частині фінансових розрахунків, виплат заробітних плат тощо. Зараз є 
проблема з оплатою комунальних послуг КИП Кропивницької районної ради 
«Кропивницька центральна районна лікарня». Коштів на дану виплату немає 
через вищезазначені причини. Тому я підготував депутатські запити, щоб ті 
території, які ми фінансово закрили, зараз надали нам фінансову підтримку.

Голова районної ради;
Чи будуть запитання до Андрія Миколайовича ?
Які пропозиції з даного проекту рішення ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу 

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 1 
«утримались» - 1 
«не голосували» -0

Приймається.
Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.

Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -1 
«утримались» -1 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 81 (додається )

Голова районної ради:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного «Про 

депутатський запит депутата Кропивницької районної ради Лавруся А.М. 
щодо звернення до Долинського міського голови про надання фінансової 
підтримки».

Інформує Лаврусь Андрій Миколайович - депутат Кропивницької 
районної ради.

Голова районної ради;
Є запитання до Андрія Миколайовича ?

Які пропозиції з даного проекту рішення ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» - 2 

«не голосували» -0
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Приймається.
Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?

Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» -29

«проти» - 0 
«утримались» -2 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 82 (додається)

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про депутатський запит 

депутата Кропивницької районної ради Лавруся А.М. щодо звернення до 
Устинівського селищного голови про надання фінансової підтримки».

Інформує Лаврусь „Андрій Миколайович - депутат Кропивницької 
районної ради.

Голова районної ради;
Чи будуть запитання до Андрія Миколайовича ?
Які пропозиції з даного проекту рішення ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу 

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» - 0 
«утримались» -1 

«не голосували» -0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» -0 
«утримались» -1 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 83 (додається)

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про включення 

гр. Сотнікової Т.В., гр.Беспеки Ю.В., гр.Шіпік В.М. до списку присяжних 
Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ».

Інформує Сергієнко Олена Василівна - начальник відділу правового 
забезпечення та документообігу Кропивницької районної ради.

Голова районної ради;
Чи будуть запитання до Олени Василівни ?

Які будуть пропозиції ?
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Надійшла пропозиція проголосувати за основу 
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 31
«проти» -0 

«утримались» -0 
«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 31

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішений районної ради № 84 (додається).

Голова районної ради:
Шановні депутати! Наступне питання порядку денного -  «Про звіт 

головного лікаря КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька 
центральна районна лікарня» за 2020 рік».

Інформує Пивоварчук Юрій Петрович -  головний лікар КНП 
Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня».

Є необхідність у доповіді? Дане питання було розглянуто на засіданнях 
профільних постійних комісій.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Юрія Петровича ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 23

«проти» - 0 
«утримались» -8 

«не голосували» - 0
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 23

«проти» -0 
«утримались» -8 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
Рішення не прийнято.

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про звіт головного лікаря КНП 

Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Кропивницького району» за 2020 рік».
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Інформує Радулов Валерій Васильович -  головний лікар 
КНП Кропивницької районної ради «Центр первинної медико - санітарної 
допомоги Кропивницького району».

Є необхідність у доповіді? Дане питання було розглянуто на засіданнях 
профільних постійних комісій.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Валерія Васильовича ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 25

«проти» - 0
«утримались» -6 

^ «не голосували» - 0
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 25

«проти» -0 
«утримались» -6 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
Рішення не прийнято

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про надання згоди на передачу 

КНП Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Кропивницького району» зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Кропивницького району у комунальну власність 
територіальних громад».

Інформує: Сергієнко Олена Василівна - начальник відділу правового 
забезпечення та документообігу Кропивницької районної ради.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Олени Василівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» - 0 

«утримались» -1 
«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Шепель А.В.: Є доповнення до проекту рішення а саме - доповнити проект 
рішення наступними пунктами:
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1 .Рекомендувати Аджамській, Великосеверинівській, Катеринівській, 
Первозванівській, Соколівській сільським радам в установленому порядку 
укласти відповідний договір про співробітництво територіальних громад щодо 
забезпечення роботи зазначеного закладу охорони здоров’я та надання якісної 
медичної допомоги населенню відповідних територіальних громад.
2. Виконавчому апарату Кропивницької районної ради надати відповідно 
організаційну, правову та методичну допомогу Аджамській, 
Великосеверинівській, Катеринівській, Первозванівській, Соколівській 
сільським радам з метою укладення відповідного договору про співробітництво 
територіальних громад. Проект договору попередньо узгодити з профільними 
постійними комісіями Кропивницької районної ради.

Голова районної ради:
Є ще доповнення, пропозиції? Немає ?
Хто за те, щоб прийняли проект рішення в цілому зі змінами, прошу 

голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -1 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 85 (додається).

?
Голова районної ради:

Наступне питання порядку денного -  «Про надання згоди на передачу 
КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна 
лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кропивницького району у комунальну власність територіальних громад».

Інформує: Сергієнко Олена Василівна - начальник відділу правового 
забезпечення та документообігу Кропивницької районної ради.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Олени Василівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» - 0 
«утримались» -1 

«не голосували» -0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Шепель А.В.: Є доповнення до проекту рішення а саме - доповнити проект 
рішення наступними пунктами:
1 .Рекомендувати Аджамській, Великосеверинівській, Катеринівській, 
Первозванівській, Соколівській сільським радам в установленому порядку
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укласти відповідний договір про співробітництво територіальних громад щодо 
забезпечення роботи зазначеного закладу охорони здоров’я та надання якісної 
медичної допомоги населенню відповідних територіальних громад.
2. Виконавчому апарату Кропивницької районної ради надати відповідно 
організаційну, правову та методичну допомогу Аджамській, 
Великосеверинівській, Катеринівській, Первозванівській, Соколівській 
сільським радам з метою укладення відповідного договору про співробітництво 
територіальних громад. Проект договору попередньо узгодити з профільними 
постійними комісіями Кропивницької районної ради.
Голова районної ради:
Є ще доповнення, пропозиції? Немає ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому зі змінами, прошу 
голосувати.

Результати голосування: «за» - ЗО
е<<проти» -0 
«утримались» -1 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 86 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про надання згоди на передачу 

комплексу будівель за адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23 із 
спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького району до 
комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького ».

Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та ■ з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 31

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» -31

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
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Прийнято рішення районної ради № 87 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про передачу комплексу будівель 

за адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23 із спільної власності 
територіальних громад сіл Кропивницького району до комунальної 
власності територіальної громади міста Кропивницького».

Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.
Голова районної ради:

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицій, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 31
«проти» - 0 

«утримались» -0 
«не голосували» -0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 

Результати голосування: «за» - 31
«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 88 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про надання згоди на передачу 

майна та транспортних засобів із спільної власності територіальних громад 
сіл Кропивницького району до комунальної власності 
Великосеверинівської територіальної громади ».

Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 31

«проти» - 0 
«утримались» -0
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«не голосували» - О 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 31

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 89 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про передачу майна та 

транспортних засобів із спільної власності територіальних громад сіл 
Кропивницького району ^о комунальної власності Великосеверинівської 
територіальної громади».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 31

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 31

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 90 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про надання згоди на передачу 

майна спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького 
району до комунальної власності Соколівської територіальної громади ».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.
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Голова районної ради:
Надійшла пропозиція зробити перерву, отже, оголошую перерву на 20 хвилин.

Голова районної ради:
Після перерви в залі зареєстровано 29 депутатів.

Голова районної ради:
Переходимо до розгляду питання «Про надання згоди на передачу 

майна спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького 
району до комунальної власності Соколівської територіальної громади».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.
Голова районної ради; „

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 26
«проти» - 0 
«утримались» -1 

«не голосували» - 2
Хт,о за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 26

«проти» -0 
«утримались» -1 
«не голосували» -2

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Рішення не прийнято

Голова районної ради;
Оскільки попереднє рішення «Про надання згоди на передачу майна 

спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького району до 
комунальної власності Соколівської територіальної громади» не прийнято, 
то ми не можемо приймати рішення «Про передачу майна спільної власності 
територіальних громад сіл Кропивницького району до комунальної 
власності Соколівської територіальної громади».

Переходимо до голосування про зняття питання Про передачу майна спільної 
власності територіальних громад сіл Кропивницького району до 
комунальної власності Соколівської територіальної громади» з порядку 
денного.

Надійшла пропозиція поставити на голосування пропозицію поставити на 
переголосування питання №15 порядку денного, який ви отримали перед
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початком пленарного засідання - «Про надання згоди на передачу майна 
спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького району до 
комунальної власності Соколівської територіальної громади»
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 24
«проти»- 0 

«утримались» -5 
«не голосували» - 1

Рішення не прийнято 

Голова районної ради:
Ставимо на голосування пропозицію зняти питання «Про передачу майна 
спільної власності територіальних громад сіл Кропивницького району до 
комунальної власності Соколівської територіальної громади» з порядку 
денного. „

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» -1 
«не голосували» - 0

Прийнято.

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про надання згоди на передачу 

комплексу будівель із спільної власності територіальних громад сіл та 
міста Бобринецького району у комунальну власність Бобринецької 
міської територіальної громади».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» -0 
«утримались» -1 

«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -1
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«не голосували» - О
(Інформація про результата поіменного голосування додається) 

Прийнято рішення районної ради № 91 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про передачу комплексу 

будівель із спільної власності територіальних громад сіл та міста 
Бобринецького району у комунальну власність Бобринецької міської 
територіальної громади».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.
Голова районної ради;

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ? ^

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти»- 0 

«утримались» -1 
«не голосували» - 0

Приймається.
Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?

Хто,за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -1 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 92 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про передачу транспортних 

засобів та інших необоротних активів із спільної власності територіальних 
громад сіл і селища Новгородківського району до комунальної власності 
територіальної громади Новгородківської селищної ради».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.
Голова районної ради;

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» - 0
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«утримались» -1 
«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -1 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 93 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про затвердження додаткових 

угод до договорів оренди „райна спільної власності територіальних громад 
сіл району».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.
Голова районної ради:

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - ЗО
«проти» - 0 

«утримались» -0 
«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти»-0 
«утримались» -0 
«не голосували» -0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 94 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про дострокове розірвання 

договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл 
району».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради.
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Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 0 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - ЗО

«проти» -0 
^«утримались» -0 

«не голосували» - 0
(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 95 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про звіт про виконання 

районного бюджету Бобринецького району за 2020 рік».
Інформує Нестеренко Людмила Миколаївна -  голова комісії з 

реорганізації фінансового управління Бобринецької районної державної
адміністрації.

Чи є необхідність заслуховувати Людмилу Миколаївну ? Даний проект 
рішення було розглянуто на засіданні постійної комісії районної ради з питань 
бюджету та фінансів та рекомендовано на розгляд сесії.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Людмили Миколаївни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти»- 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
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Прийнято рішення районної ради № 96 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про внесення змін до рішення 

районної ради від 12 грудня 2019 року №418 «Про районний бюджет 
Бобринецького району на 2020 рік».

Інформує: Нестеренко Людмила Миколаївна -  голова комісії з 
реорганізації фінансового управління Бобринецької районної державної 
адміністрації.

Даний проект рішення було розглянуто на засіданні постійної комісії 
районної ради з питань бюджету та фінансів та рекомендовано на розгляд сесії.

Чи є необхідність заслуховувати Людмилу Миколаївну ?
Чи будуть запитання до Людмили Миколаївни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 97 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про звіт про виконання 

районного бюджету Компаніївського району за 2020 рік».
Інформує: Жученко Аліна Олександрівна -  голова ліквідаційної 

комісії фінансового управління Компаніївської райдержадміністрації.
Чи є необхідність заслуховувати Аліну Олександрівну ?

Чи будуть запитання до Аліни Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
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Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 98 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про виконання районного 

бюджету Долинського району за 2020 рік ».
Інформує : Косякова Ольга Володимирівна -  голова комісії з реорганізації 

фінансового управління Долинської районної державної адміністрації.
Чи є необхідність заслуховувати Ольгу Володимирівну ?

Чи будуть запитання до Од^ги Володимирівни ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» - 0 
«утримались» - 0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти»-0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 99 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про звіт про виконання 

районного бюджету Олександрівського району за 2020 рік ».
Інформує : Лапа Андрій Дмитрович -  голова Олександрівської районної 
державної адміністрації.

Чи є необхідність заслуховувати Андрія Дмитровича ?
Чи будуть запитання до Андрія Дмитровича ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1
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Приймається.
Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.

Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 100 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  Про звіт про виконання 

районного бюджету Устинівського району за 2020 рік».
Інформує: Пшиченко Ірина Юріївна- в.о. начальника фінансового 

управління Кропивницької районної державної адміністрації.
Чи є необхідність заслуховувати Ірину Юріївну ?
Чи будуть запитання до Ірини Юріївни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» - 0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 101 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про виконання Програми 

відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення, зв'язок 
та інші пільги, передбачені чинним законодавством України в 
Кропивницькому районі на 2020 рік».

Інформує: Гупаленко Тетяна Георгіївна - начальник управління 
соціального захисту населення Кропивницької районної державної 
адміністрації.

Чи є необхідність заслуховувати Тетяну Георгіївну ?
Чи будуть запитання до Тетяни Георгіївни ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
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Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 102 (додається).

***
Голова районної ради:

Наступне питання порядку денного -  «Про виконання Програми 
сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг 
Кропивницької районної державної адміністрації на 2020 рік».

Інформує: Урсатій Антон Юрійович -  начальник відділу енергетики, 
захисту довкілля та надання адміністративних послуг Кропивницької районної 
державної адміністрації -  державний реєстратор.

Чи є необхідність заслуховувати Антона Юрійовича ?
Які, будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» - 0 
«утримались» -0 
«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 103 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про погодження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Карлівка на території Соколівської сільської ради Кропивницького 
району Кіровоградської області».
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Інформує: Вергун Олександр Сергійович -  заступник голови постійної 
комісії районної ради з питань власності та земельних відносин.
В залі присутній начальник земельного відділу Соколівської сільської ради.
Чи будуть запитання до Олександра Сергійовича ?
Які будуть пропозиції ?

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 4
«проти» - 1 
«утримались» -25 

«не голосували» - 0
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 4

«проти» -1
„ «утримались» -25 

«не голосували» -0
(Інформація про результати поіменного голосування додається) 

Рішення не прийнято

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про президію Кропивницької 

районної ради».
Інформує: Барабаш Олександр Валерійович - заступник голови 

Кропивницької районної ради.
Чи будуть запитання до Олександра Валерійовича ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 29

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 29

«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» -1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 104 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про затвердження Положення 

про помічника-консультанта депутата Кропивницької районної ради та
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опису посвідчення помічника- консультанта депутата Кропивницької 
районної ради».

Інформує: Барабані Олександр Валерійович - заступник голови 
Кропивницької районної ради.

Барабані О.В.: Повідомляю, що постійна комісія з питань регламенту, 
законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної політики 
не погодила даний проект рішення через опис самого посвідчення. Пропоную 
вносити свої пропозиції до опису посвідчення.
Голова районної ради:

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 29
«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 1 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?

Лагода К.А.: У мене є пропозиція додати після слів «депутат Кропивницької 
районної ради» слова «Кіровоградської області».
Руденко К.В.: До якого терміну можна подавати кандидатури помічників- 
консультантів?
Голова районної ради;
Орієнтовно до кінця квітня, щоб ми потім одразу замовили всім помічникам- 
консультантам посвідчення.

Шепель А.В.: Пропоную за зразок посвідчення помічника-консультанта взяти 
посвідчення депутата Кропивницької районної ради восьмого скликання, тільки 
замість слів «депутат районної ради» написати «помічник-консультант депутата 
районної ради».
Голова районної ради;
Отже, в описі за основу посвідчення помічника-консультанта візьмемо 
посвідчення депутата Кропивницької районної ради восьмого скликання, за 
підписом голови районної ради, замість слів «депутат районної ради» 
прописати «помічник-консультант депутата районної ради». Після слів «депутат 
Кропивницької районної ради» додати слова «Кіровоградської області».

Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому зі змінами, прошу 
голосувати.

Результати голосування: «за» - 28
«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» - 2

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 105 (додається).
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Барабаш О.В.:Шановні колеги! Коли ми з вами розглядали питання щодо 
затвердження Регламенту районної ради, ми не врахували, що є обов’язкова 
правка і ми повинні її прийняти та затвердити ці зміни. Даної правки одразу не 
було в проекті рішення щодо затвердження Регламенту через те, що Закон 
вступив в дію після того, як вищезазначений проект рішення районної ради було 
оприлюднено на сайті районної ради. Є прохання повернутися до розгляду 
питання «Про затвердження Регламенту Кропивницької районної ради».

Шернінюк А.А.: Шановні колеги, дана правка стосується змін Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме -доповнення його 
статтею 59-1, яка регулює конфлікт інтересів. А саме:

1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, 
селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, 
районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник 
під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, 
колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, 
підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у прийнятті 
рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, іншого 
колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у 
прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного 
самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання
колегіального органу.

?
3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, 

іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково 
вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.
Голова районної ради:

Якщо немає питань -  пропоную повернутися до розгляду питання щодо 
затвердження Регламенту та затвердити дану правку до Регламенту.
Ставимо на голосування пропозицію щодо повернення до питання «Про 
затвердження Регламенту Кропивницької районної ради». В рішенні ці зміни 
будуть у пункті 6.2.
Голова районної ради:

Лічильна комісія повідомила, що в залі 26 депутатів, кворуму для голосування 
немає. Отже, дане питання розглянемо на наступному засіданні.
Шепель А.В.: Пропоную при підготовці змін до Регламенту врахувати і зміни 
щодо процедури повернення до розгляду проекту рішення, так як в даному 
Регламенті така процедура не прописана.
Голова районної ради;

Ми врахуємо дану пропозицію.

Переходимо до розгляду питань розділу «Різне».
Шановні депутати! Редакція газети «Кіровоградська правда» збирає книги 

для бібліотеки в селі Олексіївка, Кетрисанівська територіальна громада. Там
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проживає більше 500 людей, більшість ходять до бібліотеки регулярно, а от 
книжки вже всі перечитали. Бібліотеці бракує сучасної та дитячої літератури.

«Все майно передано громадам, у тому числі заклади культури та 
бібліотеки. Зараз саме громади повинні передбачати фінансування на утримання 
та оновлення бібліотичних фондів. У селі Олексіївна Кропивницького району 
книжковий фонд складає всього 6 тисяч книг та майже не поповнюється. Тому 
звертаюся до вас з пропозицією підтримати акцію «Подаруй книжку сільській 
бібліотеці» та зробити добру справу для села. Книги можна принести в 
приймальню райради.

Голова районної ради:
Надаю слово для інформування Деркаченку Ю.В.

Деркаченко Ю.В.: Шановні депутати! Хочу ознайомити вас із заявою від 
політичної партії «Європейська солідарність» щодо епідемічної ситуації, яка 
склалася на території України (інформація додається).

Голова районної ради:
На цьому пленарне засідання другої сесії Кропивницької районної ради 
восьмого скликання вважається закритим.

7 .
А.ЛЕИБЕНКО

/Звучить гімн/
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