
КРОПИВНИЦЬКА р а й о н н а  р а д а

ПРОТОКОЛ
пленарного засідання десятої сесії Кропивницької 

районної ради восьмого скликання

м. Кропивницький 09 грудня 2022
року

Засідання десятої сесії районної ради веде голова районної ради Лейбенко 
Андрій Олександрович.

Голова районної ради:

Доброго дня, шановні депутати та запрошені!

На пленарне засідання десятої сесії прибуло 34 депутати. Кворум, 
необхідний для проведення сесії, є.

Пленарне засідання десятої сесії Кропивницької районної ради восьмого 
скликання оголошую відкритим.

\3вучить Державний Гімн України \

Перед початком роботи хочу привітати:

З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ ВОЛОНТЕРІВ!
З ДНЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ!
З ДНЕМ МІСЦЕВОГО САМОРДЯДУВАННЯ!

Голова районної ради:
Слово для привітання передається Пастушенку В.А.

Пастушенко В.А. (вітає депутатів та присутніх в залі)

Голова районної ради:

Повідомляю Вас, що міжсесійний період відбулася акція допомоги 
батальйону територіальної оборони Кропивницького району. На зібрані з 
вашою допомогою кошти було придбано та передано бійцям територіальної 
оборони: пальники газові, павербанки, ліки, ліхтарі, солодощі, фрукти та 
м'ясні вироби, цигарки.



Хочу подякувати депутатам за участь та внесок в організацію цього 
заходу.

Також окремо хочу подякувати начальнику районної військової 
адміністрації Пастушенку Віталію Анатолійовичу за активну участь у цьому 
заході.

Голова районної ради;
На сьогоднішньому засіданні хочемо привітати та вручити Подяку від 
Кіровоградської обласної ради депутату ЖИВІЦЬКІЙ Н.В.

Голова районної ради:

Переходимо до роботи.

У засіданні сесії беруть участь: голова Кропивницької районної військової 
адміністрації Пастушенко Віталій Анатолійович, керівник Знам’янської 
окружної прокуратури Прокопчук Дмитро Вікторович.

Голова районної ради:
Переходимо до формування порядку денного.

Пропонується перелік питань, який отримали всі депутати, включити до 
порядку денного пленарного засідання сесії та проголосувати порядок 
денний за основу.

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування: «за» - 34

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

Прийнято.

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
1. Про інформацію керівника Знам’янської окружної прокуратури про 
результати діяльності на території юрисдикції за 6 місяців 2022 року.

Інформує: Прокопчук Дмитро Вікторович - керівник Знам’янської 
окружної прокуратури.

Вносить питання : голова Кропивницької районної військової 
адміністрації
2. Про внесення змін до рішення Кропивницької районної ради від 10 
грудня 2021 року № 195 «Про районний бюджет Кропивницького району 
на 2022 рік »

Інформує: Єсман Любов Григорівна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної військової адміністрації.



Вносить питання : голова Кропивницької районної військової
адміністрації
3. Про затвердження районної програми погашення заборгованостей за 
виконавчими провадженнями, боржником у яких визнано 
Кропивницьку районну державну адміністрацію чи її структурні 
підрозділи, у новій редакції;

Інформує: Інформує: Єсман Любов Григорівна -  начальник відділу 
фінансів Кропивницької районної військової адміністрації.

Вносить питання : голова Кропивницької районної військової
адміністрації
4. Про затвердження програми сприяння функціонуванню відділу 
організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
Кропивницької районної військової адміністрації на 2023 рік.

Інформує: Урсатій Антон Юрійович - начальник відділу 
організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кропивницької районної 
військової адміністрації.

Вносить питання : голова Кропивницької районної військової
адміністрації
5. Про районний бюджет Кропивницького району на 2023 рік

Інформує: Єсман Любов Григорівна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної військової адміністрації.

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
6. Про призначення ДУШНОЇ І.Ю. Генеральним директором 
КНП КРР «Кропивницька ЦРЛ»;

Інформує: Лейбенко Андрій Олександрович -  голова Кропивницької 
районної ради

Вносить питання : голова Кропивницької районної військової
адміністрації
7. Про визнання рішення районної ради від 16 березня 2018 року № 342 
таким, що втратило чинність;

Інформує: Крамаренко Світлана Валеріївна -  керівник апарату 
Кропивницької районної державної адміністрації.

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
8. Про врегулювання орендних відносин майна 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
9. Про затвердження списку присяжних Долинського районного суду 
Кіровоградської області;

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

Вносить питання : голова Кропивницької районної ради
10. 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
11. Про план роботи Кропивницької районної ради на 2023 рік.

Інформує: Власенко Тетяна Сергіївна -  керуючий справами
Кропивницької районної ради.

12. Різне.

Зауваження, зміни, доповнення до порядку денного будуть?

ЖИЛА А.В.; Так. хочемо внести в порядок денний проект рішення щодо 
звернення депутатів Кропивницької районної ради щодо негайної заборони 
в Україні російської православної церкви, її структурних підрозділів і 
залежних від неї організацій до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Конституційного Суду України, Кіровоградської обласної ради. 
Передаю слово для доповіді Лавру сю Андрію Миколайовичу.

Голова районної ради: Добре, тоді пропоную Ваше звернення розглянути 
другим питанням.

Хто за те, щоб порядок денний пленарного засідання прийняти в 
цілому зі змінами , прошу голосувати.

Результати голосування: «за» - 33
«проти» - 0 
«утримались» - 1 
«не голосували» - 0

Прийнято.

Голова районної ради;
Дякую. Порядок денний пленарного засідання сесії сформовано.
Нам потрібно затвердити регламент засідання.
Пропонується такий регламент:



Для ДОПОВІДІ -  ДО З хв.
Співдоповіді -  ДО З хв.
Виступу - до З хв.

Голова районної ради;

Всі питання було розглянуто на засіданні президії та рекомендовано на 
розгляд пленарного засідання сесії.

1. Голова районної ради
Перше питання порядку денного -  «Про інформацію керівника 

Знам’янської окружної прокуратури про результати діяльності на 
території юрисдикції за 6 місяців 2022 року».

Інформує Прокопчук Дмитро Вікторович - керівник Знам’янської 
окружної прокуратури.

Чи будуть запитання до Володимира Андрійовича?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому, прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» - 34

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 246 (додається)

2. Голова районної ради:
Наступне питання -  «Про звернення депутатів Кропивницької районної ради 
щодо негайної заборони в Україні російської православної церкви, її 
структурних підрозділів і залежних від неї організацій до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, 
Кіровоградської обласної ради».

Інформує Лаврусь Андрій Миколайович -  депутат Кропивницької 
районної ради.

Доповідає Лаврусь А.М. (звернення додається)

Чи будуть запитання до Андрія Миколайовича?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» -33

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

Прийнято.



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» - 1 
«не голосували» - 0

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 247 (додається)

3. Голова районної ради:
Наступне питання -  «Про внесення змін до рішення Кропивницької 

районної ради від 10 грудня 2021 року № 195 «Про районний бюджет 
Кропивницького району на 2022 рік»».
Інформує Єсман Любов Григорівна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної військової адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів та рекомендовано на розгляд пленарного засідання 
сесії.

Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу, прошу голосувати.

Доповідає Єсман Л.Г.

Голова районної ради: Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу, 
прошу голосувати.

Результати голосування: «за» -32
«проти» -0 
«утримались» -1 
«не голосували» - 1

Прийнято.
Голова районної ради; Зміни чи доповнення до проекту рішення будуть?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення в цілому зі змінами, прошу
голосувати.
Результати голосування: «за» - 32

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 248 (додається)



4. Голова районної ради;
Наступне питання -  «Про затвердження районної програми 

погашення заборгованостей за виконавчими провадженнями, 
боржником у яких визнано Кропивницьку районну державну 
адміністрацію чи її структурні підрозділи, у новій редакції».

Інформує Єсман Любов Григорівна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної військової адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів та рекомендовано на розгляд пленарного засідання 
сесії.
Чи будуть запитання до Любов Григорівни?
Які будуть пропозиції ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому, прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» - 33

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 249 (додається)

5. Голова районної ради:
Наступне питання -  «Про затвердження програми функціонуванню 
відділу організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
Кропивницької районної військової адміністрації на 2023 рік.»

Інформує: Урсатій Антон Юрійович - начальник відділу 
організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кропивницької районної 
військової адміністрації.

Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів та рекомендовано на розгляд пленарного засідання 
сесії.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому , прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» - 34

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 250 (додається)



6. Голова районної ради;
Наступне питання -  «Про районний бюджет Кропивницького району 

на 2023 рік».
Інформує Єсман Любов Григорівна -  начальник відділу фінансів 
Кропивницької районної військової адміністрації.

Дане питання було розглянуто на президії та засіданні постійної 
комісії з питань бюджету та фінансів та рекомендовано на розгляд 
пленарного засідання сесії.
Чи будуть запитання до Любов Григорівни?
Які будуть пропозиції ?
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому з правками в 

тексті рішення а саме, в п.5 (надати право Кропивницькій районній 
державній (військовій) адміністрації в період дії воєнного стану) , прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» - 33

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 251 (додається)

7. Голова районної ради;
Наступне питання -  «Про призначення ДУШНОЇ Ірини Юріївни 

Генеральним директором КНП КРР «Кропивницька ЦРЛ»».

Інформує Лейбенко Андрій Олександрович .

Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» - 34

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

Прийнято.
Будуть внесені технічні зміни в першому абзаці, не вірно вказано назву 

закладу буде прибрано одну букву.
Прошу проголосувати проект рішення в цілому зі змінами.
Результати голосування: «за» - 34

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається)



Прийнято рішення районної ради № 252 (додається)

8. Голова районної ради:
Наступне питання -  «Про визнання рішення районної ради від 16 

березня 2018 року № 342 таким, що втратило чинність ».
Інформує: Крамаренко Світлана Валеріївна -  керівник апарату 

Кропивницької районної державної адміністрації.
Чи будуть запитання? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому, прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» - 33

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 253 (додається)

9. Голова районної ради:
Наступне питання -  «Про врегулювання орендних відносин майна 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Кропивницького району »».

Інформує Кірілова Катерина Олександрівна — начальник відділу 
бухгалтерського обліку та з питань власності.

Чи будуть запитання до Катерини Олександрівни? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому, прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» - 33

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

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 254 (додається)

10. Голова районної ради:
Наступне питання -  «Про затвердження списку присяжних 

Долинського районного суду Кіровоградської області».
Інформує Сергієнко Олена Василівна -  начальник відділу правового 

забезпечення та документообігу виконавчого апарату Кропивницької 
районної ради.



Чи будуть запитання до Олени Сергіївни? Немає
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому, прощу 
голосувати.

Результати голосування: «за» - 32
«проти» - 0 
«утримались» - 0 
«не голосували» - 2

Рішення прийнято.

(Інформація про результати поіменного голосування додається) 
Прийнято рішення районної ради № 255 (додається)

11. Голова районної ради:
Наступне питання -  «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.

Чи будуть запитання? Немає
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому, прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» -31

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

Рішення прийнято.
(Інформація про результати поіменного голосування додається) 

Прийнято рішення районної ради № 256 (додається)

12. Голова районної ради;
Наступне питання -  «Про план роботи Кропивницької районної 

ради на 2023 рік».
Інформує Власенко Тетяна Сергіївна -  керуючий справами 

Кропивницької районної ради.
Чи будуть запитання до Тетяни Сергіївни? Немає.
Хто за те, щоб прийняти проект рішення за основу та в цілому, прошу 
голосувати.
Результати голосування: «за» -31

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

Рішення прийнято.
(Інформація про результати поіменного голосування додається)



Прийнято рішення районної ради № 257 (додається)

12. Голова районної ради:
Переходимо до розгляду питань розділу «Різне».

Голова районної ради;
По питанню «Різне» ще є бажаючі виступити ? Немає.

Голова районної ради;
Шановні депутати!
Всі питання, які виносилися на розгляд пленарного засідання десятої сесії 
Кропивницької районної ради восьмого скликання, розглянуто.

На цьому пленарне засідання десятої сесії Кропивницької районної ради 
восьмого скликання оголошую закритим.

УЗвучить Державний Гімн України \




