
УКРАЇНА
К РО ПИВІІИЦЬ К А РАЙОННА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол
пленарного засідання третьої сесії Кропивницької 

районної ради восьмого скликання

м. Кропивницький 17 червня 2021 року

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

Голова районної ради:
Доброго дня, шановні депутати та запрошені!
На пленарне засідання третьої сесії прибули 40 депутатів. Кворум, 

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

скликання оголошую відкритим.
\3вучить Державний Гімн України \
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Голова районної ради:
У засіданні сесії беруть участь голови та представники територіальних 

громад, працівники Кропивницької районної державної адміністрації.

Голова районної ради;
Переходимо до формування порядку денного.

Пропонується перелік питань, який отримали всі депутати, включити до порядку 
денного пленарного засідання сесії.

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Звертаю вашу увагу, що зареєструвався ще 1 депутат.

Результати голосування: «за»-41
«проти» - 0 

«утримались» - 0 
«не голосували» - 0 

Прийнято.
Зауваження, зміни, доповнення до порядку денного будуть?

Руденко К.В.: Я прошу включити в порядок денний сесії мій депутатський 
запит щодо недопущення закриття Долинської центральної лікарні.

Голова районної ради;
Хто за те, щоб включити до порядку денного депутатський запит депутата 

Кропивницької районної ради Руденко К.В., прошу голосувати.



Результати голосування: «за»-41
«проти» - 0 

«утримались» - 0 
«не голосували» - 0 

Прийнято.

Голова районної ради;
ЖилА А.В.: пропоную внести зміни до додатку до проекту рішення щодо 
передачі майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ 
Олександрівського району до комунальної власності територіальної громади 
Олександрівської селищної ради.
Голова районної ради:
Пропоную вносити зміни під час розгляду самого питання.
Немає заперечень, Андрію Вікторовичу ? Немає.

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» - 41
«проти» -0 
«утримались» -0 

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

запит депутата Руденко К.В. додаємо в перелік питань після питання «Про 
внесення змін до Регламенту Кропивницької районної ради».

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
1. Про початок повноважень депутата Кропивницької районної ради 
восьмого скликання
Інформує : Смутко Андрій Павлович - голова Кропивницької районної

територіальної виборчої комісії 
Кіровоградської області

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
2. Про внесення змін до складу постійної комісії Кропивницької районної 
ради восьмого скликання

Інформує : Козуб Максим Володимирович -  голова постійної комісії
районної ради з питань регламенту, 
законності, діяльності ради, 
депутатської етики та 
антикорупційної політики 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
3. Про внесення змін до Регламенту Кропивницької районної ради 
Інформує : Козуб Максим Володимирович -  голова постійної комісії
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районної ради з питань регламенту, 
законності, діяльності ради, 
депутатської етики та 
антикорупційної політики 

Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Руденко К.В.
4. Про депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Руденко К.В. щодо недопущення закриття КНП «Долинська центральна 
лікарня Долинської міської ради» та забезпечення стабільної та ефективної 
роботи підприємства надання медичних послуг населенню
Інформує: Руденко Катерина Василівна - депутат Кропивницької

районної ради
Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Рихлицький О.І.

5. Про депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Рихлицького О.І. щодо недотримання карантинних вимог у закладах 
торгівлі територіальних громад Кропивницького району Кіровоградської 
області
Інформує: Рихлицький Олександр Іванович - депутат Кропивницької

районної ради
Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Рихлицький О.І.

6. Про депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Рихлицького О.І. щодо покращення якості обслуговування у відділах 
обслуговування громадян (сервісних центрах) управління обслуговування 
громадян Головного управління Пенсійного фонду України в 
Кіровоградській області
Інформує: Рихлицький Олександр Іванович - депутат Кропивницької

районної ради
Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Рихлицький О.І.

7. Про депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Колоусова О.І. щодо неналежного медичного обслуговування в
КЗ Знам’янського районного центру первинної медико-санітарної допомоги 
«Суботцівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 
Інформує : Колоусов Олег Іванович- депутат Кропивницької

районної ради
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради

8. Про Звернення депутатів Кропивницької районної ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 
повноважень та фінансових ресурсів субрегіонального
рівня
Інформує : Лейбенко Андрій Олександрович -  голова Кропивницької

районної ради
Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Козуб М.В.

9. Про звернення депутатів Кропивницької районної ради восьмого 
скликання до Кабінету Міністрів України стосовно врегулювання 
проблемних питань оновленого механізму отримання житлових субсидій
Інформує: Козуб Максим Володимирович - депутат Кропивницької

районної ради
Вносить питання : депутат Кропивницької районної ради Луценко В.О.
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1 '.Про Звернення депутатів Кропивницької районної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення охорони материнства і 
дитинства та подолання демографічної кризи
Інформує : Ковальова Яна Миколаївна - депутат Кропивницької

районної ради
Вносять питання : депутати Кропивницької районної ради Деркаченко Ю.О. та 

Лаврусь А.М.
11.Про звернення депутатів Кропивницької районної ради восьмого 
скликання до Кабінету Міністрів України стосовно сприяння у передачі 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення у комунальну 
власність селищних територіальних громад
Інформує: Лаврусь Андрій Миколайович - депутат Кропивницької

районної ради
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради 

12.1 і ро інформацію керівника Кропивницької окружної прокуратури про 
результати діяльності на території Кропивницького району за 2020 рік 
Інформує: Ізотов Володимир Андрійович - керівник Кропивницької

окружної прокуратури
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради

13. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради
Інформує : Черткова Інна Вікторівна -  начальник відділу організаційного 

> забезпечення та кадрової роботи
виконавчого апарату Кропивницької 
районної ради

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
14. Про літературну Премію імені Юрія Яновського
Інформує : Лейбенко Андрій Олександрович - голова Кропивницької

районної ради
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради

15. Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 
відзнаками та преміями Кропивницької районної ради на 2021 рік 
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу

бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної державної адміністрації
16. Про стан виконання Програми підвищення кваліфікації працівників 
Кропивницької районної державної адміністрації, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Кропивницького 
району за 2020 рік
Інформує: Бурчак Олена Олександрівна -  керівник апарату

Кропивницької районної 
державної адміністрації 

Вносить питання : голова Кропивницької районної державної адміністрації
17. Про затвердження Програми підвищення кваліфікації працівників
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Кропивницької районної державної адміністрації, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Кропивницького 
району на 2021 рік
Інформує: Бурчак Олена Олександрівна -  керівник апарату

Кропивницької районної 
державної адміністрації 

Вносить питання : голова Кропивницької районної державної адміністрації 
18Лро внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених 
верств населення Кропивницького району на 2019-2021 роки 
Інформує: Гупаленко Тетяна Георгіївна - начальник управління

соціального захисту населення 
Кропивницької районної 
державної адміністрації

Вносить питання : голова Кропивницької районної державної адміністрації
19. Про затвердження районної програми підтримки органів виконавчої 
влади на 2021-2022 роки та звіту за 2017-2020 роки
Інформує: Пшиченко Ірина Юрїївна -  начальник відділу фінансів

Кропивницької районної 
державної адміністрації

Вносить питання : голова Кропивницької районної державної адміністрації
20. Про внесення змін до рішення Новгородківської районної ради від 
20 грудня 2019 року №425 «Про районний бюджет Новгородківського 
району у Кіровоградській області на 2020 рік»
Інформує: Пшиченко Ірина Юріївна -  начальник відділу фінансів

Кропивницької районної 
державної адміністрації

Вносить питання : голова Кропивницької районної державної адміністрації 
21Лро внесення змін до рішення Кропивницької районної ради від 
28 грудня 2020 року № 18 «Про районний бюджет Кропивницького району 
на 2021 рік»

Інформує: Пшиченко Ірина Юріївна -  начальник відділу фінансів
Кропивницької районної 
державної адміністрації

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
22. Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького району 
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу

бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
23. 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
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Кропивницької районної ради 
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради

24. Про 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 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
25. Про надання згоди на передачу майна спільної власності 

територіальних громад сіл та селища Компаніївського району до 
комунальної власності Компаніївської селищної ради
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу

бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
26. Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл та 
селища Компаніївського району до комунальної власності Компаніївської 
селищної ради
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу

бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 

Кропивницької районної ради 
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради

27. ЮІро надання згоди на передачу майна спільної власності 
територіальних громад сіл і селища Устинівського району до комунальної 
власності територіальної громади Устинівської селищної ради 
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу

бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
28. Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і 
селища Устинівського району до комунальної власності територіальної 
громади Устинівської селищної ради
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу

бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
29. Про надання згоди на передачу майна спільної власності територіальних
громад сіл і селищ Олександрійського району
до комунальної власності територіальної громади Олександрівської 
селищної ради
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу
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бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
30. Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і 
селищ Олександрівського району до комунальної власності 
територіальної громади Олександрівської селищної ради
Інформує: Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу

бухгалтерського обліку та з питань 
власності виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
31. Про передачу КНП Кропивницької районної ради «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Кропивницького району» зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького району до 
комунальної власності територіальної громади Аджамської сільської ради 
Інформує : Сергієнко Олена Василівна - начальник відділу правового

забезпечення та документообігу 
виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
32. Про передачу КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька
центральна районна лікарня» зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Кропивницького району до комунальної власності 
територіальної громади _______________ ради
Інформує : Сергієнко Олена Василівна- начальник відділу правового

забезпечення та документообігу 
виконавчого апарату 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту села Богданівка Богданівської сільської ради (з
18.12.2020 року -  Долинської міської ради) Долинського району (з 17.07.2020 
року -  Кропивницького району) Кіровоградської області
Інформує: Звіздовський Євгеній Едуардович- голова Долинської

міської ради
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради

34. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
міста Долинська на території Долинської міської ради Долинського району 
(з 17.07.2020 року - Кропивницького району) Кіровоградської області 
Інформує: Звіздовський Євгеній Едуардович- голова Долинської

міської ради
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту села Марфівка Богданівської сільської ради (з
18.12.2020 року -  Долинської міської ради) Долинського району (з
17.07.2020 року -  Кропивницького району) Кіровоградської області
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Інформує: Звіздовський Євгеній Едуардович- голова Долинської
міської ради

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту села Фалькове Богданівської сільської ради (з
18.12.2020 року -  Долинської міської ради) Долинського району (з
17.07.2020 року -  Кропивницького району) Кіровоградської області 
Інформує: Звіздовський Євгеній Едуардович- голова Долинської

міської ради
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
37. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту села Губівка Губівської сільської ради (з
11.12.2020 року -  Компаніївської селищної ради) Компаніївського району 
(з 17.07.2020 року -  Кропивницького району) Кіровоградської області
Інформує : Маслюков Олександр Андрійович - Компаніївський селищний

голова
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж населеного пункту смт Компановка на території Компаніївської 
селищної ради Компаніївського району (з 17.07.2020 року -
Кропивницького району) Кіровоградської області
Інформує : Маслюков Олександр Андрійович - Компаніївський селищний

голова
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
39. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту села Червоновершка Червоновершківської сільської 
ради (з 11.12.2020 року -  Компаніївської селищної ради) Компаніївського 
району (з 17.07.2020 року -  Кропивницького району) Кіровоградської 
області
Інформує : Маслюков Олександр Андрійович - Компаніївський селищний

голова
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж села 
Благодатне та села Осикувате на території Благодатненської сільської ради 
(з 10.11.2020 року -  Кетрисанівської сільської ради) Бобринецького району 
(з 17.07.2020 року -  Кропивницького району)
Кіровоградської області
Інформує : Поліщук Віктор Васильович -  Кетрисанівський сільський

голова
Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
41. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 
населеного пункту села Карлівка на території Соколівської сільської ради 
Кропивницького району Кіровоградської області
Інформує : Завірюха Інна Григорівна -  Соколівський сільський голова 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
42. Про виключення громадян зі списку присяжних Бобринецького 
районного суду Кіровоградської області
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Інформує : Сергієнко Олена Василівна - начальник відділу правового
забезпечення та документообігу 
Кропивницької районної ради 

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
43. Про виключення громадян зі списку присяжних Олександрійського 
районного суду Кіровоградської області

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

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
44. Про звіт тимчасово виконуючого обов’язки директора комунального 
підприємства «Довіра» Кропивницької районної ради за 2020 рік
Інформує : Беспека Юрій Вікторович - т.в.о. директора КП «Довіра»

Кропивницької районної ради
45. Різне

Голова районної ради;
Дякую. Порядок денний пленарного засідання сесії сформовано.
Нам потрібно затвердити регламент.
Пропонується такий регламент:
Для доповіді - до 10 хв.
Співдоповіді -  до 5 хв.
Виступу - до 3 хв.
Якщо всі питання не буде розглянуто за 2 години -  оголосимо перерву на 
ЗО хвилин.
Немає заперечень ?

Голова районної ради:
Всі питання порядку денного було розглянуто на президії районної ради, яка 

рекомендувала їх на розгляд пленарного засідання.

Голова районної ради:
Перше питання порядку денного - «Про початок повноважень депутата 

Кропивницької районної ради восьмого скликання».
Інформує Смутко Андрій Павлович - голова Кропивницької районної 

територіальної виборчої комісії Кіровоградської області.
Смутко А.П. зачитав Постанови Кропивницької районної територіальної 

виборчої комісії Кіровоградської області від 13.05.2021 року №2 «Про
заміщення депутата Кропивницької районної ради, обраного в єдиному 
багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком на чергових 
та перших виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
25 жовтня 2020 року» та постанови Кропивницької районної територіальної 
виборчої комісії Кіровоградської області від 13.05.2021 року №3 «Про
реєстрацію Клюєнко Оксану Анатоліївну обраної депутатом Кропивницької 
районної ради Кіровоградської області» (додаються) та вручив депутатське 
посвідчення Клюєнко Оксані Анатоліївні.
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Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Андрія Павловича ?
Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Голова районної ради;

Звертаю вашу увагу, що зареєструвався ще 1 депутат, наразі в залі присутні 
42 депутати.

Результати голосування: «за» - 42
«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» - 42

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 106 (додається )

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

внесення змін до складу постійної комісії Кропивницької районної ради 
восьмого скликання».

Інформує Козуб Максим Володимирович -  голова постійної комісії 
районної ради з питань регламенту, законності, діяльності ради, депутатської 
етики та антикорупційної політики. Клюєнко Оксана Анатоліївна написала 
заяву, в якій зазначила, що хоче бути членом постійної комісії районної ради з 
питань власності та земельних відносин.

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

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 41

«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.
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Результати голосування: «за» -41
«проти» -0 
«утримались» -0 
«не голосували» - 1

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 107 (додається )

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

змін до Регламенту Кропивницької районної ради».
Інформує Козуб Максим Володимирович -  голова постійної комісії 

районної ради з питань регламенту, законності, діяльності ради, депутатської 
етики та антикорупційної політики.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала винести його на 
розгляд сесії.
Козуб М.В.: Даним проектом рішення пропонується внести зміни до Регламенту 
Кропивницької районної ради, затвердженого рішенням другої сесії 
Кропивницької районної ради восьмого скликання від 26 березня 2021 року 
№ 80 «Про затвердження Регламенту Кропивницької районної ради», а саме: 
викласти пункт 6.2 Розділу 6 «Запобігання проявам корупції» у такій редакції:

і» _>
«6.2. Голова районної ради, заступник голови районної ради, депутат 

районної ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час 
участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії 
тощо), відповідному колегіальйому органу та не бере участі у розгляді, 
підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Якщо неучасть цих осіб у прийнятті рішення призведе до втрати 
повноважності районної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких виник 
конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним 
органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт 
інтересів під час засідання колегіального органу.

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.

Здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання зазначеним 
особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною 
вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію ради з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики».
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Голова районної ради;
Звертаю вашу увагу, що зареєструвався ще 1 депутат, наразі в залі присутні 
43 депутати.

Голова районної ради;
Є запитання до Максима Володимировича ?

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

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 43

«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» -43

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 108 (додається)

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

депутата Кропивницької районної ради Руденко К.В. щодо недопущення 
закриття КНП «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» 
та забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємства надання 
медичних послуг населенню».

Інформує Руденко Катерина Василівна - депутат Кропивницької 
районної ради, (текст запиту додається).

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Катерини Василівни ?
Які пропозиції з даного проекту рішення ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу 

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 43

«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» - 43

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 109 (додається)

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

депутата Кропивницької районної ради Рихлицького О.І. щодо 
недотримання карантинних вимог у закладах торгівлі територіальних 
громад Кропивницького району Кіровоградської області».

Інформує Рихлицький Олександр Іванович - депутат Кропивницької 
районної ради.
Голова районної ради;

Чи будуть запитання до Олександра Івановича ?
Які будуть пропозицій?

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

Результати голосування: «за» - 40
«проти»-1 
«утримались» -1 

«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» - 40

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 110 (додається).

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

депутатський запит депутата Кропивницької районної ради 
Рихлицького О.І. щодо покращення якості обслуговування у відділах 
обслуговування громадян (сервісних центрах) управління обслуговування 
громадян Головного управління Пенсійного фонду України в 
Кіровоградській області».

Інформує Рихлицький Олександр Іванович - депутат Кропивницької 
районної ради.
Шершнюк А.А.: Скажіть будь ласка, Олександре Івановичу, а Ви юридично 
відпрацьовували питання відносно того чи не перевищують депутати свої 
повноваження, прописуючи у запиті переатестацію працівників відділів 
обслуговування громадян (сервісних центрів)?
Рихлицький О.І.: Ми не перевищуємо свої повноваження. Ми маємо право на 
таке звернення до керівництва Пенсійного фонду України.
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Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Олександра Івановича ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 41

«проти» - 0 
«утримались» -1 

«не голосували» - 1
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» -41

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

(Інформація про»результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 111 (додається).

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

депутата Кропивницької районної ради Колоусова О.І. щодо
неналежного медичного обслуговування в КЗ Знам’янського районного 
центру первинної медико-санітарної допомоги «Суботцівська амбулаторія 
загальної практики-сімейної медицини».

Інформує Колоусов Олег Іванович- депутат Кропивницької районної 
ради.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Олега Івановича ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 41

«проти» - 0
«утримались» -0 

«не голосували» - 2
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 41

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 112 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про Звернення депутатів 

Кропивницької районної ради до Президента України, Кабінету Міністрів
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України та Верховної Ради України щодо повноважень та фінансових 
ресурсів субрегіонального рівня».

Інформує Лейбенко Андрій Олександрович -  голова Кропивницької 
районної ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала винести його на 
розгляд сесії.

Голова районної ради;
Чи будуть запитання до мене ?

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

Результати голосування: «за» - 42
«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» - 42

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 113 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про звернення депутатів 

Кропивницької районної ради восьмого скликання до Кабінету Міністрів 
України стосовно врегулювання проблемних питань оновленого механізму 
отримання житлових субсидій».

Інформує Козуб Максим Володимирович - депутат Кропивницької 
районної ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала винести його на 
розгляд сесії.
Голова районної ради:

Чи будуть запитання до Максима Володимировича ?
Які будуть пропозиції ?

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

Звертаю вашу увагу, що зареєструвалося ще 2 депутата, наразі в залі присутні 
45 депутатів.
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Результати голосування: «за» - 43
«проти» -0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 2 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» -43

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 114 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про Звернення депутатів 

Кропивницької районної ради до Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту сімей з 
дітьми, забезпечення охорони материнства і дитинства та подолання 
демографічної кризи».

Інформує Ковальова Яна Миколаївна - депутат Кропивницької 
районної ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала винести його на 
розгляд сесії.
Голова районної ради:

Чи будуть запитання до Яни Миколаївни ?
Які будуть пропозиції ?

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

Результати голосування: «за» - 43
«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» -2 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 43

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 115 (додається).
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Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про звернення депутатів 

Кропивницької районної ради восьмого скликання до Кабінету Міністрів 
України стосовно сприяння у передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення у комунальну власність селищних 
територіальних громад».

Інформує Лаврусь Андрій Миколайович - депутат Кропивницької 
районної ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала винести його на 
розгляд сесії.
Голова районної ради;

Чи будуть запитання до Андрія Миколайовича?

Ботнаренко І.М.: Мені здається, дані факти, викладені у Вашому зверненні, 
мають більш кримінальний характер і ними повинні займатися правоохоронні 
органи. І в мене питання - чи Ви впевнені, що землі, за які йде мова, коли будуть 
вилучені у державного підприємства, зазначеного у Вашому зверненні, не 
будуть передані громадянам і територіальні громади залишаться без коштів, без 
прибутку від цих земель?
Деркаченко Ю.О.: Цим зверненням ми хочемо добитися, щоб даними 
земельними ділянками розпоряджалися територіальні громади, а не зазначене у 
зверненні державне підприємство.
Луценко В.О.: Є багато незрозумілих моментів у даному зверненні. Я  
пропоную дочекатись, коли свій висновок з даного питання нададуть 
правоохоронні органи, коли будуть рішення суду. І тоді у нас будуть підстави 
для прийняття обґрунтованого рішення.

Голова районної ради:
Які будуть пропозиції ?

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

Результати голосування: «за» - 24
«проти» - 5 
«утримались» - 14 

«не голосували» - 2
(Інформація про результати поіменного голосування додається)

Рішення не прийнято.

Голова районної ради;
Шановні депутати, щойно повідомили з Кропивницької окружної 

прокуратури, що керівник окружної прокуратури через поважну причину 
запізнюється і просить перенести питання, з якого він інформує, на другу 
половину пленарного засідання.
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Ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд питання «Про 
інформацію керівника Кропивницької окружної прокуратури про 
результати діяльності на території Кропивницького району за 2020 рік» на
другу половину пленарного засідання.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 39

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» -6 
Приймається.

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

чисельності виконавчого апарату Кропивницької районної ради ».
Інформує Черткова Гнна Вікторівна -  начальник відділу організаційного 

забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату Кропивницької районної 
ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, та засіданні постійної комісії з питань бюджету та фінансів, які 
погодили даний проект рішення та рекомендували винести його на розгляд сесії. 
Лаптева Л.О.: Чи буде достатньо фінансування на збільшення штатної 
чисельності виконавчого апарату?
Кірїлова К.О.: Так.

Голова районної ради;
Чи будуть запитання до Інни Вікторівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 37

«проти» - 0 
«утримались» - 0 

«не голосували» - 2 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 37

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 116 (додається).
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Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про літературну Премію імені 

Юрія Яновського».
Інформує Лейбенко Андрій Олександрович - голова Кропивницької 

районної ради.
Голова районної ради;

Дану Премію було засновано Компаніївською районною радою сьомого 
скликання. Даним рішенням Кропивницькій районній раді, як правонаступнику 
Компаніївської районної ради, пропонується продовжити дію вищезазначеної 
Премії.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала 
винести його на розгляд сесії, та на засіданні постійної комісії з питань 
соціального захисту, освіти, культури, молоді, спорту та туризму, яка 
рекомендувала внести наступні зміни до проекту рішення:

1) Внести зміни до Положення про літературну премію імені Юрія 
Яновського, а саме пункт 5 викласти в наступній редакції;
« 5.Висувати твори на здобуття Премії мають право:

- органи місцевого самоврядування;
- органи виконавчої влади;
- відділення національних творчих спілок;
- громадські організації;
- трудові колективи;
- навчальні заклади;
- фізичні особи.
Від імені творчих та громадських організацій, трудових колективів та 

навчальних закладів висування здійснюють їх президії, бюро, ради.
Висування відбувається гласно.»

2) . Додати до членів журі з присудження літературної премії імені Юрія 
Яновського:

Соколенко Ул’яну Василівну - директора департаменту культури та 
туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації (за згодою).

Михайловську Наталію Іванівну -  керівника меморіального музею Юрія 
Яновського (за згодою).

3) . Прописати діючу посаду секретарю журі з присудження літературної 
премії імені Юрія Яновського Спіктаренко Вадиму Володимировичу.

Надаю слово для більш детального інформування Спіктаренку Вадиму 
Володимировичу, голові Компаніївської районної ради сьомого скликання. 
Спіктаренко В.В.: Дана Премія була заснована 5 років назад. За цей час 
номінантами Премії було більше 120 чоловік. Я звертаюся до вас, шановні 
депутати, з проханням підтримати даний проект рішення.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання Вадима Володимировича ?

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

Результати голосування: «за» - 40
«проти» - 0 

«утримались» - 1 
«не голосували» - 4 
Приймається.

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

голосувати.
Результати голосування: «за» - 40

«проти» - 0 
«утримались» - 1 
«не голосували» - 4

(Інформація про"результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 117 (додається).

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

фінансового забезпечення нагородження відзнаками та преміями 
Кропивницької районної ради на 2021 рік ».

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

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики та з питань бюджету та фінансів, які погодили даний проект рішення 
та рекомендували винести його на розгляд сесії.

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» - 36

«проти» - 0 
«утримались» - З 

«не голосували» - 6 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 36

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
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Голова районної ради:
Переходимо до розгляду питання «Про стан виконання Програми 

підвищення кваліфікації працівників Кронивницької районної державної 
адміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад Кропивницького району за 2020 рік».

Інформує Бурчак Олена Олександрівна -  керівник апарату 
Кропивницької районної державної адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, та з питань бюджету та фінансів, які погодили даний проект рішення 
та рекомендували винести його на розгляд сесії.

Голова районної ради: „
Чи будуть запитання до Олени Олександрівни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» -40

«проти» -0 
«утримались»-0 

«не голосували» - 5
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 40

«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 5

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 119 (додається).

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

підвищення кваліфікації працівників Кропивницької районної державної 
адміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад Кропивницького району на 2021 рік».

Інформує Бурчак Олена Олександрівна -  керівник апарату 
Кропивницької районної державної адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, та з питань бюджету та фінансів, які погодили даний проект рішення 
та рекомендували винести його на розгляд сесії.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Олени Олександрівни ?

Які будуть пропозиції ?

Прийнято рішення районної ради № 118 (додається).
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Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 39
«проти» - 0 

«утримались» -0 
«не голосували» - 6 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 39

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 120 (додається).

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

соціального захисту малозабезпечених верств населення Кропивницького 
району на 2019-2021 роки».

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

. Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала 
винести його на розгляд сесії, та на засіданні постійної комісії з питань 
соціального захисту, освіти, культури, молоді, спорту та туризму, яка 
рекомендувала внести наступні зміни до проекту рішення:

«додати до проекту рішення пункт 2. Викласти паспорт до програми у 
новій редакції згідно з додатком».

Гупаленко Т.Г.: Зміни стосуються коштів територіальних громад.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Тетяни Георгіївни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 38

«проти»- 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 7
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому зі змінами, запропонованими 
на засіданні постійної комісії, прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 38
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«проти» - О 
«утримались» - О 
«не голосували» -7

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 121 (додається).

Голова районної ради:
Шановні депутати, зараз 12 година, оголошую перерву на ЗО хвилин.

Голова районної ради;
Шановні депутати, після перерви зареєструвалося 32 депутати. Кворум, 

необхідний для роботи, є.
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Наступне питання порядку денного -  «Про затвердження районної 

програми підтримки органів виконавчої влади на 2021-2022 роки та звіту за 
2017-2020 роки».

Інформує Пшиченко Ірина Юріївна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної державної адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала 
винести його на розгляд сесії.

Голова районної ради:
. Чи будуть запитання до Ірини Юріївни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» -32

«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» - 32

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 122 (додається).

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

Новгородківської районної ради від 20 грудня 2019 року №425 «Про 
районний бюджет Новгородківського району у Кіровоградській області на 
2020 рік».
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Інформує Пшиченко Ірина Юріївна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної державної адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала 
винести його на розгляд сесії.

Голова районної ради:
Чи будуть запитання до Ірини Юріївни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» -32

«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» - 32

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 123 (додається).

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

Кропивницької районної ради від 28 грудня 2020 року № 18 «Про районний 
бюджет Кропивницького району на 2021 рік»

Інформує Пшиченко Ірина Юріївна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної державної адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів, яка рекомендувала внести зміни, а саме:

«Виділити кошти в сумі 50 тис. гривень на реалізацію районної програми 
по реалізації в районі Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини на 2019-2021 роки ».
Пшиченко І.Ю.: Так, дану рекомендацію постійної комісії буде враховано 
даним проектом рішення.

Даним проектом рішення також передбачено затвердження восьми 
розпоряджень голови Кропивницької районної державної адміністрації, які 
стосуються субвенцій від територіальних громад (ці розпорядження було 
розглянуто на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджету та 
фінансів й рекомендовано на розгляд сесії).

Також проектом рішення передбачено зняття коштів у сумі 1700160 грн. з 
програми ліквідації установ та направлення цих коштів на фінансування 
Кропивницької районної ради, на програму підвищення кваліфікації працівників
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Кропивницької районної державної адміністрації, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Кропивницького району на 
2021 рік, Премії Яновського тощо.

Також даним проектом рішення пропонується закриття боргу по 
Кропивницькій центральній районній лікарні у сумі 1043158,85 грн.

Голова районної ради;
На засіданні президії районної ради депутат Шепель А.В. запропонував внести 
зміни у додаток 3 до проекту рішення.
Пшиченко І.Ю.: Так, я внесла зміни. Колонку «на утримання закладів охорони 
здоров’я» було розділено на 2 колонки -  «на співфінансування районної цільової 
програми «Доступна та якісна медицина» та «на співфінансування районної 
програми фінансової підтримки КНГІ Кропивницької районної ради «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Кропивницького району».

Голова районної ради;
Чи будуть запитання до Ірини Юріївни ?

Які будуть пропозиції ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 35

«проти»-0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 0 
Приймається.

Ще зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому зі змінами, прошу 

голосувати.
Результати голосування: «за» - 35

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 124 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про деякі питання, пов’язані з 

орендою майна, що належить до спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Кропивницького району».

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

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, яка погодила даний проект рішення та 
рекомендувала винести його на розгляд сесії.
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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» - 33

«проти» - 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 2 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 33

«проти» - 0 
■«. «утримались» -0 

«не голосували» -2
(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 125 (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.

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?

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

Результати голосування: «за» - 33
«проти»- 0 
«утримались» -0 

«не голосували» - 2 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 33

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 126 (додається).
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Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про 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.
Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?

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

Результати голосування: «за» - 33
«проти» - 0 

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

Приймається.
Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 33

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 127 (додається).

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

майна спільної власності територіальних громад сіл та селища 
Компаніївського району до комунальної власності Компаніївської 
селищної ради».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької 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» - 34
«проти» -0 

«утримались» -0 
«не голосували» - 2 
Приймається.

Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть ? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 34

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 128 (додається).

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

власності територіальних громад сіл та селища Компаніївського району до 
комунальної власності Компаніївської селищної ради ».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької 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» - 36
«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» - 36

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 129 (додається).

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

майна спільної власності територіальних громад сіл і селища 
Устинівського району до комунальної власності територіальної громади 
Устинівеької селищної ради».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької 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» - 36
«проти» - 0 

«утримались» - 0 
«не голосували» - 0
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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» - 36

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради №130 (додається).

Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про передачу майна спільної 

власності територіальних громад сіл і селища Устинівського району до 
комунальної власності територіальної громади Устинівської селищної 
ради».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна -  начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності виконавчого апарату 
Кропивницької 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» - 36
«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» - 36

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 131 (додається).

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

майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ 
Олександрівського району до комунальної власності територіальної 
громади Олександрійської селищної ради».

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

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни ?
Які будуть пропозиції ?
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Зубаха В.С.: Чому не все майно передається до Олександрівської селищної 
ради? Чому залишається частина майна ?
Голова районної ради:
Ми передаємо майно згідно оприлюдненого проекту рішення.
Зубаха В.С.: Я вважаю, що несправедливо частину майна Олександрівської 
районної ради залишати в Кропивницькій районній раді, потрібно все передати 
Олександрівській селищній раді.
Я пропоную сьогодні знову утриматися від розгляду даного питання і вивчити 
це питання, я особисто зараз займаюсь вивченням даного питання.
Жила А.В.: У мене пропозиція спочатку визначитися з переліком майна.

Голова районної ради:
На минуле засідання сесії виносився даний проект рішення, але додатки були 
інші. В додатках було державне майно, майно районної державної 
адміністрації. Тому ми і вирішили тоді зняти питання з розгляду, так як ми не 
маємо права передавати майно, яке нам не належить.

У грудні 2020 року, коли був перерозподіл коштів, до районної ради 
звернулась Олександрівська РДА з проханням надати кошти на ліквідацію 
територіального центру. В той же час кошти на рахунку територіального центру 
були. На даний час ці кошти перераховані одним платіжним дорученням 
колишнього директора територіального центру соціального обслуговування 
Олександрівського району на спецрахунок новоствореного територіального 
центру соціального обслуговування Олександрівського району, що суперечить 
законодавству. І на даний час вони не можуть закрити територіальний центр 
соціального обслуговування Олександрівського району, бо потрібно щось 
робити з коштами. Я особисто неодноразово звертався до керівника селищної 
ради -  немає зворотнього зв’язку, я пропонував зустрітися голові селищної ради 
з метою обговорення переліку майна, яке потрібно передати -  відповіді немає.

Тому вчора ми підготували листа до Кіровоградської обласної 
прокуратури щодо повернення коштів, які незаконно були перераховані однією 
особою одним платіжним дорученням.
Брайко В.В. (секретар Олександрівської селищної ради): Доброго дня, 
шановні депутати! Наша громада дуже очікує вашого рішення про передачу 
майна до Олександрівської селищної ради, відповідно до попереднього 
переліку, а не того, який вноситься сьогодні на розгляд сесії.
Голова районної ради:
Які будуть пропозиції з даного проекту рішення ?
Надійшла пропозиція проголосувати за основу і в цілому.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 5

«проти» - 1 
«утримались» -31 
«не голосували» - 1 
Приймається.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Рішення не прийнято
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Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про передачу майна спільної 

власності територіальних громад сіл і селищ Олександрійського району до 
комунальної власності територіальної громади Олександрійської селищної 
ради».

Голова районної ради:
У зв’язку з тим, що не прийнято рішення «Про надання згоди Про передачу 

майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Олександрівського 
району до комунальної власності територіальної громади Олександрівської 
селищної ради» ми не можемо приймати рішення «Про передачу майна спільної 
власності територіальних громад сіл і селищ Олександрівського району до 
комунальної власності територіальної громади Олександрівської селищної 
ради».

Тому я ставлю на голосування питання щодо зняття проекту рішення 
«Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ 
Олександрівського району до комунальної власності територіальної 
громади Олександрівської селищної ради» з розгляду.

Переходимо до голосування.
Результати голосування: «за» -3 2

«проти» - 0 
«утримались» - 7 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення про зняття питання з розгляду.

Андреєв С.В.: У мене пропозиція повернутися до розгляду питання «Про 
звернення депутатів Кропивницької районної ради восьмого скликання до 
Кабінету Міністрів України стосовно сприяння у передачі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення у комунальну власність 
селищних територіальних громад».

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція повернутися до розгляду проекту рішення «Про 

звернення депутатів Кропивницької районної ради восьмого скликання до 
Кабінету Міністрів України стосовно сприяння у передачі земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення у комунальну власність 
селищних територіальних громад».
Ставлю дану пропозицію на голосування.

Результати голосування: «за» - 26
«проти» - 5 
«утримались» - 8 
«не голосували» - 0

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
Рішення не прийнято
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Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про передачу КНП 

Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Кропивницького району» зі спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Кропивницького району до комунальної власності 
територіальної громади Аджамської сільської ради».

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

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин та на засіданні президії районної ради й 
рекомендовано на розгляд пленарного засідання.
Голова районної ради:

Майно КНП Кропивницької районної ради «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Кропивницького району» ми вже передали, зараз ми передаємо тільки 
установу. Це рішення, яке ми повинні прийняти до першого липня.

Чи будуть запитання до Олени Василівни ?
Які будуть пропозиції ?

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

Результати голосування: «за» - 38
«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» - 38

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 132 (додається).

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

Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна 
лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кропивницького району до комунальної власності територіальної громади 
____________ ради».

Інформує Сергієнко Олена Василівна - начальник відділу правового 
забезпечення та документообігу виконавчого апарату Кропивницької районної 

ради.
Голова районної ради:

Дане питання розглядалося на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин. Сьогодні на сесії немає голови вищезазначеної
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комісії, але є заступник. Будь ласка, Олександре Сергійовичу, озвучте рішення 
постійної комісії з питань власності та земельних відносин стосовно розгляду 
проекту рішення «Про передачу КНП Кропивницької районної ради 
«Кропивницька центральна районна лікарня» зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Кропивницького району до комунальної 
власності територіальної громади ____________ ради».
Вергун О.С.: Даний проект рішення було розглянуто на засіданні комісії 
районної ради з питань власності та земельних відносин, яка прийняла рішення 
передати КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна 
районна лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кропивницького району до комунальної власності територіальної громади 
Великосеверинівської сільської ради.
Шепель А.В.: Шановні депутати, є пропозиція заслухати голів територіальних 
громад, жителі яких і обслуговуються в даній лікарні. І вислухати, в першу 
чергу, голову Великосеверинівської сільської ради.
Левченко С.В.: Доброго дня, шановні депутати! Дійсно, питання дуже складне і 
обговорюється вже довгий час. Але сьогодні я не бачу конкретного виходу з 
даної ситуації. Тому що є законодавство, яке ми маємо виконувати. В тому числі 
і районна рада. Відповідно до п.10 Прикінцевих положень Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що майно має бути передано 
громаді, на території якої воно розміщено і яка може здійснювати видатки 
згідно Бюджетного кодексу. Даним проектом рішення районної ради 
пропонується передати КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька 
центральна районна лікарня» до Великосеверинівської сільської ради, на 
території якої дане підприємство не розміщене. Я вважаю, що в даному питанні 
ще потрібно розібратися і ще його вивчити; дане підприємство повинно бути 
передано до територіальної громади міста Кропивницького, на території якої 
воно розташовано. Податки також будуть зараховуватися до тієї території, на 
якій розміщено об’єкт, тобто до м. Кропивницького. Тому я вважаю, що 
рішення має бути прийнято на користь міста Кропивницького.
Голова районної ради;

Ще в лютому районна рада звернулася до п’яти громад (Соколівської, 
Первозванівської, Катеринівської, Аджамської та Великосеверинівської ) та 
територіальної громади міста Кропивницького з проханням розглянути питання 
щодо передачі КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна 
районна лікарня». У березні Кропивницька міська рада надала листа, в якому 
повідомила, що не претендує на КНП Кропивницької районної ради 
«Кропивницька центральна районна лікарня» і не розглядає можливість 
прийняття у власність дане підприємство, так як жителі міста Кропивницького 
не обслуговуються у даній лікарні. Ми їздили на сесії до територіальних громад, 
зустрічались з населенням громад, створювали різні комісії по вивченню даного 
питання. У нас була пропозиція від Кіровоградської обласної ради щодо 
передачі ЦРЛ. Але ми розуміємо, що не можемо передати Кропивницьку ЦРЛ 
до обласної ради, бо це змінить рівень медицини. Ми повинні були б закрити 
лікарню і передати майновий комплекс до Кіровоградської обласної ради, в 
якому б обласна рада розглядала відкриття інфекційної лікарні. Тому було
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надано право вищезазначеним п’яти громадам вирішити, яка з них візьме 
Кропивницьку ЦРЛ у власність.

Чому розглядалась Великосеверинівська громада -  тому, що у неї немає 
вилучення податків. Районній раді потрібно до 1 липня прийняти рішення про 
передачу Кропивницької ЦРЛ. Заступник Кропивницького міського голови 
Колодяжний С.О. повідомив, що міська рада буде повертати податки, які 
будуть заходити від Кропивницької ЦРЛ.

Жодної відповіді ні від одної з п’яти громад на даний час не надійшло. Ні 
згоди, ні відмови.
Левченко С.В.: Я вважаю, що ми повинні краще вивчити питання щодо 
передачі КНІІ Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна 
районна лікарня» до комунальної власності територіальної громади 
Великосеверинівської сільської ради, щоб прийняти рішення правильне та 
законне.
Левченко С.В.: Ми просимо перенести розгляд даного проекту рішення.
Голова районної ради:
Після першого липня районна рада не має права фінансувати Кропивницьку 
ЦРЛ.
Левченко С.В.: Ви маєте право фінансувати Кропивницьку ЦРЛ згідно 
прийнятої програми.
Зайченко Т.А.: Аджамська сільська рада запропонувала створити спільну 
комісію із залученням фахівців різних галузей для детального вивчення даного 
питання. І якщо дана комісія дасть експертний висновок, що громада не зможе 
утримувати лікарню, то, може, тоді потрібно передати лікарню місту 
Кропивницький. Пропоную зняти з порядку денного дане питання, створити 
комісію, залучити фахівців.
Голова районної ради:
На сесії районної ради депутати вносять пропозиції.
Голова районної ради;
Всього на утримання Кропивницької ЦРЛ потрібно 4,5 млн. грн. Кошти на 
утримання лікарні у лікарні є. Є податок 2,5 млн.грн. та 2 млн. грн. лікарня має 
власних надходжень. Тобто, вона не збиткова.
Пивоварчук Ю.П.: Я хотів би нагадати голові Великосеверинівської сільської 
ради, що коли нещодавно було зібрання в Кропивницькій ЦРЛ членів спільної 
комісії, Ви сказали, що Великосеверинівська сільська рада готова взяти у 
власність Кропивницьку ЦРЛ.
Голова районної ради;

Ставлю пропозицію депутата Вергуна О.С. щодо передачі 
КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна 
лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кропивницького району до комунальної власності територіальної громади 
Великосеверинівської сільської ради на голосування.
Шепель А.Вої Андрій Олександрович, пропоную поставити проект рішення на 
голосування за основу, відповідно до Регламенту районної ради.
Голова районної ради:

Надійшла пропозиція проголосувати за основу.
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Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 34

«проти» - З 
«утримались» - 0 

«не голосували» - 2 
Приймається.

Голова районної ради:
Першою надійшла пропозиція депутата Вергуна О.С. щодо передачі 
КПП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна 
лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кропивницького району до комунальної власності територіальної громади 
Великосеверинівської сільської ради.
Переходимо до голосування за дану пропозицію.

Результати голосування: «за» - 35
*. «проти» - З

«утримались» - 0 
«не голосували» - 1 

Приймається.

Шепель А.В.: У мене є пропозиція. До мене звернулася Великосеверинівська 
сільська рада з пропозицією внести зміни до проекту рішення ( пропозиції 
додаються, додаток І).
Прошу поставити на голосування дані пропозиції до проекту рішення.
Голова районної ради:
Ставлю на голосування пропозиції депутата Шепеля А.В. до проекту рішення.

Результати голосування: «за» - 7
«проти» - 18 

«утримались» - 13 
«не голосували» - 1 
Не приймається.

Голова районної ради:
Переходимо до голосування за проект рішення «Про передачу КНП 

Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна 
лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кропивницького району до комунальної власності територіальної громади
_______ ради» в цілому з пропозицією депутата Вергуна О.С. «Про передачу
КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна 
лікарня» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Кропивницького району до комунальної власності територіальної громади 
Великосеверинівської сільської ради»

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

«утримались» - 6 
«не голосували» - 2

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
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Голова районної ради:
Повертаємося до розгляду питання «Про інформацію керівника 

Кропивницької окружної прокуратури про результати діяльності на 
території Кропивницького району за 2020 рік».

Інформує Ізотов Володимир Андрійович - керівник Кропивницької 
окружної прокуратури.

Чи будуть запитання до Володимира Андрійовича ?
Які будуть пропозиції ?

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати головування: «за» - 36

«проти» - 0 
«утримались» - 0 

«не голосували» - З 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 36

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 134 (додається).

Голова районної ради:
Шановні депутати, оголошую перерву на 10 хвилин згідно Регламенту.

Шепель А.В. : Є пропозиція продовжити роботу без перерви, залишилося 
небагато питань.
Голова районної ради;
Якщо депутати не проти -  продовжуємо роботу.

Наступне питання порядку денного -  «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Богданівка Богданівської сільської ради (з 18.12.2020 року -  Долинської 
міської ради) Долинського району (з 17.07.2020 року -  Кропивницького 
району) Кіровоградської області».

Інформує Коваленко Інна Володимирівна -  начальник відділу 
комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 
середовища та сільського господарства Долинської міської ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, але не були присутні розробники даного 
проекту землеустрою, тому постійна комісія рекомендувала запросити на
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Президію розробників документації та голову територіальної громади. 
Президія рекомендувала дане питання на розгляд сесії.

Чи будуть запитання до Інни Володимирівни ?
Голова районної ради:

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

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

«утримались» - 0 
«не голосували» -8 
Приймається.

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

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 135 (додається).

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

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Долинська на території 
Долинської міської ради Долинського району (з 17.07.2020 року - 
Кропивницького району) Кіровоградської області».

Інформує Коваленко Інна Володимирівна -  начальник відділу 
комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 
середовища та сільського господарства Долинської міської ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, яка рекомендувала винести дане питання на 
розгляд сесії.

Чи будуть запитання до Інни Володимирівни ?
Голова районної ради:

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

Результати голосування: «за» - 28
«проти» - 0

«утримались» - 0 
«не голосували» - 11 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 28

«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 11
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(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради №136 (додається).

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

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Марфівка Богданівської сільської ради (з 18.12.2020 року -  Долинської 
міської ради) Долинського району (з 17.07.2020 року -  Кропивницького 
району) Кіровоградської області».

Інформує Коваленко Інна Володимирівна -  начальник відділу 
комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 
середовища та сільського господарства Долинської міської ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, але не були присутні розробники даного 
проекту землеустрою, тому постійна комісія рекомендувала запросити на 
Президію розробників документації та голову територіальної громади. 
Президія рекомендувала дане питання на розгляд сесії.

Чи будуть запитання до Інни Володимирівни ?
Голова районної ради:

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

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

«не голосували» - 8 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - З 1

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 137 (додається).

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

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Фалькове Богданівської сільської ради (з 18.12.2020 року -  Долинської 
міської ради) Долинського району (з 17.07.2020 року -  Кропивницького 
району) Кіровоградської області».

Інформує Коваленко Інна Володимирівна -  начальник відділу 
комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 
середовища та сільського господарства Долинської міської ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, але не були присутні розробники даного
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проекту землеустрою, тому постійна комісія рекомендувала запросити на 
Президію розробників документації та голову територіальної громади. 
Президія рекомендувала дане питання на розгляд сесії.

Чи будуть запитання до Інни Володимирівни ?

Голова районної ради;
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

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

«проти»- 0
«утримались» - 0 

«не голосували» - 8
Приймається.

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

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 138 (додається).

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

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Губівка Губівської сільської ради (з 11.12.2020 року -  Компаніївської 
селищної ради) Компаніївського району (з 17.07.2020 року -  
Кропивницького району) Кіровоградської області».

Інформує Гулик Алла Миколаївна -  головний спеціаліст відділу 
Держгеокадастру у Компаніївському районі.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, але залишилися запитання з даного проекту 
землеустрою, тому постійна комісія рекомендувала запросити на Президію 
розробників документації та голову територіальної громади.

Президія рекомендувала дане питання на розгляд сесії.
Чи будуть запитання до Алли Миколаївни ?

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 32

«проти» - 0
«утримались» - 0 

«не голосували» - 7 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?
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Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 32

«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 7

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 139 (додається).

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

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту 
смт Компаніївка на території Компаніївської селищної ради 
Компаніївського району (з 17.07.2020 року -Кропивницького району) 
Кіровоградської області».

Інформує Гулик „Длла Миколаївна -  головний спеціаліст відділу 
Держгеокадастру у Компаніївському районі.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, яка рекомендувала даний проект рішення на 
розгляд сесії.

Президія також рекомендувала дане питання на розгляд сесії.
Чи будуть запитання до Алли Миколаївни ?

Голова районної ради:
. Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 32

«проти» - 0
«утримались» - 0 

«не голосували» - 7 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 32

«проти» -0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 7

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 140 (додається).

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

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села 
Червоновершка Червоновершківської сільської ради (з 11.12.2020 року -  
Компаніївської селищної ради) Компаніївського району (з 17.07.2020 року 
-  Кропивницького району) Кіровоградської області».

40



Інформує Гулик Алла Миколаївна -  головний спеціаліст відділу 
Держгеокадастру у Комгіаніївському районі.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, але залишилися запитання з даного проект 
землеустрою, тому постійна комісія рекомендувала запросити на Президію 
розробників документації та голову територіальної громади.

Президія рекомендувала дане питання на розгляд сесії.
Чи будуть запитання до Алли Миколаївни ?

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 33

«проти»- 0 
„ «утримались» - 0 

«не голосували» - 6 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 33

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 141 (додається).

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

землеустрою щодо встановлення меж села Благодатне та села Осикувате 
на території Благодатненської сільської ради (з 10.11.2020 року -  
Кетрисанївської сільської ради) Бобринецького району (з 17.07.2020 року -  
Кропивницького району) Кіровоградської області».

Інформує Олексієнко Людмила Йосипівна -  секретар Кетрисанівської 
сільської ради.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
власності та земельних відносин, яка рекомендувала винести даний проект 
рішення на розгляд сесії

Президія також рекомендувала дане питання на розгляд сесії.
Чи будуть запитання до Людмили Йосипівни ?

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 33

«проти» - 0
«утримались» - 0

41



«не голосували» -6 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?

Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 33

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 142 (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 ».

Інформує Нестеренко Ольга Василівна - заступник Соколівського 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Дане питання виносилося на розгляд другої сесії районної ради, але не 
набрало необхідної кількості голосів.

Президія рекомендувала дане питання на розгляд сесії.
Єсько О.А.: Чому в проекті рішення зазначено лише погодження проекту 

землеустрою і немає пункту щодо затвердження проекту землеустрою? Ми у 
листі просили погодити та затвердити проект землеустрою.
Жила А.В.: Прошу внести зміни в проект рішення, додавши в рішення пункт 
щодо затвердження проекту землеустрою та зазначивши про затвердження 
проекту землеустрою у назві рішення.

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

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

«проти» - 0 
«утримались» - 0 

«не голосували» - 8 
Приймається.

Голова районної ради:
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому зі змінами, 

запропонованими депутатом Жилою А.В., прошу голосувати.
Результати голосування: «за» -31

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 143 (додається).
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Голова районної ради;
Наступне питання порядку денного -  «Про виключення громадян зі 

списку присяжних Бобринецького районного суду Кіровоградської 
області».

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

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала винести його на 
розгляд сесії.

Чи будуть запитання до Олени Василівни ?

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

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

«проти» - 0 
«утримались» - 0 

«не голосували» - 9 
Приймається.

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

«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 9

(Інформація про результати поіменного голосування додається)
Прийнято рішення районної ради №144 (додається).

Голова районної ради:
Наступне питання порядку денного -  «Про виключення громадян зі 

списку присяжних Олександрійського районного суду Кіровоградської 
області».

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

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
регламенту, законності, діяльності ради, депутатської етики та антикорупційної 
політики, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала винести його на 
розгляд сесії.

Чи будуть запитання до Олени Василівни ?

Голова районної ради:
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

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

«не голосували» - 9 
Приймається.

Які будуть зміни чи доповнення до проекту рішення ?

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

«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 9

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 145 (додається).

Голова районної ради; „
Наступне питання порядку денного -  «Про звіт тимчасово виконуючого 

обов’язки директора комунального підприємства «Довіра» Кропивницької 
районної ради за 2020 рік ».

Інформує Беспека Юрій Вікторович - т.в.о. директора КП «Довіра» 
Кропивницької районної ради .

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів, яка погодила даний проект рішення та рекомендувала 
винести його на розгляд сесії.

Чи будуть запитання до Юрія Вікторовича ?

Голова районної ради;
Надійшла пропозиція проголосувати за основу.

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

«проти» - 0 
«утримались» - 0 

«не голосували» - 8 
Приймається.

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

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

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 146 (додається).
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Голова районної ради:
Переходимо до розгляду питань розділу «Різне».
Надійшла заява від Василика Василя Івановича щодо надання йому можливості 
виступити на пленарному засіданні третьої сесії Кропивницької районної ради. 
Якщо немає заперечень -  пропоную надати йому таку можливість.

Голова районної ради; ?
На цьому пленарне засідання третьої сесії Кропивницької районної ради 
восьмого скликання вважається закритим.
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Додаток

ПРОПОЗИЦІЇ ДЕПУТАТА ШЕПЕЛЯ А.В. ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ 
«Про передачу КНП Кропивницької районної ради «Кропивницька 

центральна районна лікарня» зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Кропивницького району до комунальної власності 

територіальної гром ади_____________ради»

Доповнити п.2. При передачі безоплатно комунального некомерційного 
підприємства Кропивницької районної ради "Кропивницька центральна 
районна лікарня» Кропивницька районна рада, як із теперішніх засновників 
передає усі погашені грошові зобов’язання, податковий борг, усуненні 
порушення вимог згідно приписів державних наглядових органів.-.з відповідним 
письмовим підтвердженням про їх усунення,

Доповнити п.З, На підставі Звіту про проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкту щодо подальшої 
можливості безпечної експлуатації будівель та споруд,
Приймання-передачу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства 
України. .

До акта приймання-передачї об’єктів додати:
- витяг з бухгалтерського балансу підприємства, яке передає об’єкти, 

складеного на останню звітну дату, про перелік об’єктів передачі та їх вартість;
- проектно-кошторисну документацію;

- показники розрахунків з підрядними будівельними організаціями та 
постачальниками виробів, матеріалів і обладнання;

- характеристику технічного стану об’єктів;
- вартість виконаних робіт, перелік непридатних для використання чи

експлуатації виробів, конструкцій та матеріалів у разі передачі об’єктів 
незавершеного будівництва; : -

договори'-найму (оренди) нежитлових приміщень;
- дані інвентаризації на 01 число останнього звітного місяця, що передує 

даті підписання акту-комунального некомерційного підприємства;
- технічні паспорти на будівлі, акти розмежування балансової належності 

інженерних., мереж;
- проектно-кошторисну документацію на виконання ремонтних робіт (за 

наявності);
приписи та зауваження останніх;

- нотаріально засвідчені копії статуту підприємства (положення), і 
свідоцтва про його державну реєстрацію;

- контракт з керівником підприємства;
- бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату, з відміткою 

органу державної податкової служби' про його прийняття;
- виписка з бухгалтерського балансу,,складеного на останню звітну дату, 

про вартість об'єкта передачі.


