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П Р О Т О К О Л  №   9 

першого засідання третьої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 03 червня 2016 року м. Кіровоград 

 

Третю сесію Кіровоградської міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 
Райкович А.П. привітав представників засобів масової інформації 

міста з професійним святом – Днем журналіста України, побажав творчих 

успіхів, об'єктивної, оперативної роботи на благо територіальної громади і 

вручив Подяки Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, 

поздоровив депутата міської ради Пінчука В.В. з днем народження, 

побажав міцного здоров’я, благополуччя та успіхів.  

 

Бойко С.В., секретар міської ради, від імені мешканців міста вручив 

та оголосив Подяки депутатам міської ради Розгачову Р.О., Терзову Д.С., 

Санасаряну Р.Р., Кріпаку С.В. за активну депутатську діяльність і допомогу 

у вирішенні нагальних питань територіальної громади міста та 

проінформував, що міська рада і надалі буде висвітлювати подяки 

депутатам від мешканців міста за проведену роботу.  

 

Райкович А.П. звернув увагу присутніх на відкритість, гласність, 

публічність роботи міської ради, її виконавчих органів, дотримання вимог 

пункту 5 статті 3 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання та повідомив, що відтепер засідання сесій міської ради, її 

виконавчих органів транслюються он-лайн в мережі Інтернет, архів 

відеотрансляцій буде зберігатися у вільному доступі на офіційному сайті 

Кіровоградської міської ради. 

Надав слово Чайці М.І., голові Кіровоградської міської виборчої комісії 

Кіровоградської області, який виголосив постанови Кіровоградської міської 

виборчої комісії Кіровоградської області від 21.04.2016 № 150 ‟Про 

заміщення депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, 
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№ 151 ‟Про реєстрацію обраного депутата Кіровоградської міської ради” 

(додаються).  

Привітав депутата Кролевця А.В. з обранням, побажав плідної 

роботи. 

 

Райкович А.П. пояснив мешканцям міста та представникам 

громадських організацій, присутнім у сесійній залі на підставі поданих заяв, 

порядок виступів, запропонований на погоджувальній раді представників 

депутатських фракцій та груп. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На третю сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 42 депутати. 

Відсутній один депутат. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є. Третю сесію міської ради оголошую відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Шановні депутати! 

У роботі третьої сесії міської ради беруть участь: 

Лінько Дмитро Володимирович ‒ народний депутат України; 

Яриніч Костянтин Володимирович ‒ народний депутат України; 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської (Фортечної) 

районної у м. Кіровограді ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) 

районної у м. Кіровограді ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Пайлик Ігор Іванович ‒ начальник Кіровоградського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській 

області; 

Чайка Микола Іванович ‒ голова Кіровоградської міської виборчої 

комісії Кіровоградської області; 

Соломонов Мушег Гургенович ‒ заступник керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури; 

Цюцюра Антон Іванович ‒ начальник Управління патрульної поліції в 

місті Кіровограді; 

мешканці міста, представники громадських організацій. 
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Шановні депутати! 

Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, нам необхідно обрати робочу президію сесії, яка 

складається з трьох осіб і обирається міською радою після відкриття сесії. До 

складу президії за посадою входять міський голова та секретар міської ради. 

Третій член робочої президії обирається з числа голів постійних комісій 

міської ради. Є пропозиція обрати до складу робочої президії голову 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Деркаченка Юрія Олександровича. Немає заперечень? Немає. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39,  

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Вам роздано проект порядку денного третьої сесії міської ради, який 

містить 148 питань. Вчора на засіданні погоджувальної ради представників 

депутатських фракцій та груп я проінформував депутатів відносно звернення 

народного депутата Яриніча К.В. та мав провести разом з ним додаткові 

консультації з питань, порушених у зверненні, та проектів рішень, 

включених до проекту порядку денного третьої сесії міської ради на підставі 

звернення. У нас відбулася розмова, ми уточнили позиції. Станом на сьогодні 

ми будемо вносити та розглядати зазначене питання в такій послідовності, як 

це робить Верховна Рада України. Верховна Рада розглядає питання про 

перейменування міста Кіровограда на Кропивницький. Питання, пов’язані з 

перейменуванням міста Кіровограда на Єлисаветград та на Свято-Єлисавет, 

Верховною Радою не розглядаються. У зв’язку з цим ми дійшли висновку та 

узгодили позицію, що вносити зазначені питання на розгляд третьої сесії 

міської ради недоцільно. Тому я виключаю їх з проекту порядку денного 

третьої сесії.   

Також на засіданні погоджувальної ради було запропоновано включити 

до проекту порядку денного третьої сесії міської ради шість додаткових 

питань. Матеріали вам роздано.  

Пропоную проект порядку денного третьої сесії міської ради за 

виключенням питань за порядковими номерами 30, 31 (проекти рішень 

№ 396, № 397) взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Пропонується включити до проекту порядку денного третьої сесії 

міської ради додаткове питання ‒ ‟Про затвердження Положення про 

комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 432. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки 

населення міської ради. Хто за те, щоб включити дане питання до проекту 

порядку денного третьої сесії міської ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Друге додаткове питання ‒ ‟Про надання одноразової грошової 

допомоги громадянам міста Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 431. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки 

населення міської ради. Хто за те, щоб включити дане питання до проекту 

порядку денного третьої сесії міської ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37,  

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Третє додаткове питання ‒ ‟Про забезпечення реєстрації місця 

перебування внутрішньо переміщених осіб”. Проект рішення за 

реєстраційним № 437. Доповідає Татарко Д.А. ‒ заступник начальника 

юридичного управління міської ради. Хто за те, щоб включити дане питання 

до проекту порядку денного третьої сесії міської ради, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Четверте додаткове питання ‒ ‟Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року 

№ 66 ‟Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”. Проект рішення 

за реєстраційним № 439. Доповідає Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. Хто за те, щоб 

включити дане питання до проекту порядку денного третьої сесії міської 

ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 

 

П’яте додаткове питання ‒ ‟Про доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416 (“Про затвердження 

ставок земельного податку по місту Кіровограду”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 438. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. Хто за те, щоб включити дане питання до проекту порядку 

денного третьої сесії міської ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 13, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Шановні депутати! 

На засіданні погоджувальної ради я озвучував важливість цього 

питання. Звернулися керівники промислових підприємств легального сектору 
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економіки, які забезпечують місто робочими місцями. В силу 

реформаторських змін у народно-господарському комплексі вони змінили 

виробничі програми  і на великих промислових площах розмістили невеликі 

виробничі підрозділи. На сьогоднішній день орендна плата складає 3 % від 

вартості площ виробничих приміщень.  

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”), 

зауважив, що постійною комісією міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища проект рішення за реєстраційним 

№ 438 ‟Про доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 14.07.2015 № 4416” було відправлено на доопрацювання. Запропонував 

погодити зазначений проект рішення профільною комісією, а потім винести 

на розгляд сесії міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Шосте додаткове питання ‒ ‟Про надання Сьогіній С.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

реєстраційним № 440. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. Хто за те, щоб включити дане питання до проекту порядку 

денного, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Є пропозиція додаткові питання розглядати в рамках виступів 

доповідачів з основного переліку питань порядку денного. 

Також на засіданні погоджувальної ради було запропоновано 

виключити з проекту порядку денного третьої сесії міської ради питання за 

порядковим № 36 ‟Про надання Іщенку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (у дворі будинку № 11/11, корп. 3)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 311.  

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? 
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Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Враховуючи те, що заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради вже пропрацювали декілька місяців, є пропозиція 

заслухати звіти заступників міського голови Мосіна О.В. та Грабенка О.В. 

Проекти рішень я надаю.  

 

Райкович А.П.: 

Коли Ви збираєтеся заслухати звіти? 

 

Табалов А.О.: 

Сьогодні. 

 

Райкович А.П.: 

Андрію Олександровичу! 

Так не може бути. Звіти потрібно підготувати, за 20 днів оголосити про 

звіт міського голови або його заступника. Я не можу включити до проекту 

порядку денного третьої сесії міської ради це питання.  

Які ще будуть пропозиції щодо запропонованих питань порядку 

денного? 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прошу виключити з проекту порядку денного питання за порядковим 

№ 81 ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Автолюбителів (напроти 

таксомоторного парку), право власності на яку набувається на аукціоні” 

(проект рішення за реєстраційним № 357) у зв’язку із зауваженнями 

юридичного управління.  

 

Райкович А.П.: 

Проголосуємо за виключення з проекту порядку денного питань за 

порядковими номерами 36, 81 разом чи окремо по кожному? Разом. 

 

Табалов А.О.: 

Питання, які ми щойно включили до проекту порядку денного, також 

не були оприлюднені за 20 днів. Я наполягаю, щоб питання про 

заслуховування звітів заступників міського голови були поставлені на 

голосування. 

 

Райкович А.П.: 

Вони не можуть бути поставлені на голосування, тому що звіти 

необхідно підготувати. Міський голова і його заступники ‒ це посадові 

особи, які не можуть говорити і звітувати про роботу непідготовлено. Треба 

надати термін для того, щоб вони підготувалися, а потім дати можливість їм 
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прозвітувати. Так відбувається у всіх державних органах, в тому числі в 

органах місцевого самоврядування, у Верховній Раді України. Це така 

загальна практика. І Ви, коли були народним депутатом, також застосовували 

цю практику.  

 

Табалов А.О.: 

Хочу зауважити, що у Верховній Раді України визначений день 

запитань до уряду. Це проходить регулярно, а у нас, я вважаю, ‒ 

нерегулярно.  

 

Райкович А.П.: 

Коли звітує уряд, всі члени уряду підготовлені до звіту і мають 

відповідні цифри. Заступники міського голови є посадовими особами. Їм 

необхідно надати час для підготовки, тому ставити питання про їх 

сьогоднішній звіт недоцільно. Можна поставити питання про їх звіт на 

наступному засіданні або на наступній сесії та дати час підготуватися. Тоді 

це буде зроблено у демократичний спосіб і слушно з позиції громадськості.  

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановний міський голово! 

Демократія ‒ це коли депутат вносить пропозицію, Ви ставите її на 

голосування, а депутати шляхом голосування визначаються, чи вносити це 

питання до порядку денного. Тут немає проблем. Якби я був міським 

головою, я би поставив пропозицію на голосування. Якщо це питання буде 

включено до порядку денного сесії, можна визначити термін для підготовки в 

годину, тиждень-два, заслухати звіти та прийняти рішення. Є думка 

депутатів. Ставте її на голосування, а депутати нехай визначаються. 

 

Райкович А.П.: 

Якби Ви були міським головою, то так і зробили б. А поки що народ 

обрав міським головою мене. Я буду робити так, як мені диктує честь і 

совість.  

Тому, будь ласка, внесіть дане питання на розгляд у відповідний спосіб, 

зверніться до мене, я надам доручення заступникам та включу питання до 

порядку денного. Відповідно до Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, міський голова формує порядок денний сесії. Я 

скористуюся своїм правом щодо цього.  

 

Волканов В.А., депутат обласної ради, зауважив, що заступники 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради працюють 

протягом семи місяців, але на виборчому окрузі депутата не проводилося 

жодних робіт. Зауважив, що за допомогою заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. у мешканців міста 

відбирається бізнес. Запропонував міському голові доручити заступникам 
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міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіну О.В. і 

Грабенку О.В. підготувати звіти про роботу, заслухати їх та дати 

можливість депутатам міської ради оцінити роботу заступників. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви об 11.11 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 40 депутатів. Відсутні 3 депутати. 

Кворум, необхідний для роботи сесії, є. 

Переходимо до формування порядку денного сесії. Було запропоновано 

виключити з проекту порядку денного третьої сесії питання за порядковими 

номерами 36, 81. 

Які ще будуть пропозиції щодо проекту порядку денного?  

 

Волканов В.А., депутат обласної ради, проінформував, що у сесійній 

залі присутній мешканець міста, який готовий розповісти про роботу 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка О.В. Запропонував надати слово мешканцю міста Кіровограда 

Швецю Р.Ю.  

Також звернувся до міського голови з вимогою поставити на 

голосування пропозицію депутата Табалова А.О. про включення до порядку 

денного третьої сесії міської ради питань щодо звітів заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. та 

Грабенка О.В. 

 
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), звернула увагу Волканова В.А. на те, що 

як депутат Кіровоградської обласної ради він має право дорадчого голосу на 

сесії міської ради, але не має права зривати сесії.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), запропонував перейти до роботи сесії, а не з’ясовувати 

стосунки. 
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні колеги! 

Якщо надходить вимога від депутатів поставити пропозицію на 

голосування, то міський голова має це зробити. Ми не прийшли сюди з 

вулиці. Нас обрали і делегували в міську раду виборці. Якщо заступники 

міського голови не готові звітувати, то давайте включимо це питання до 

порядку денного, призначимо звітну сесію, вони підготуються і будуть 

звітувати. Депутати мають право вимагати почути звіт заступників міського 

голови. Міський голова зобов’язаний поставити цю пропозицію на 

голосування.  

 

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

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Пропоную заслухати заступників міського голови, чи готові вони зараз 

звітувати, чи ні. Вважаю, що звіт має бути докладним і конструктивним, 

тому для його підготовки потрібен час. Можуть вони висловити свою 

позицію? 

 

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

виконавчих органів ради: 

Доброго дня, шановні присутні! 

Дійсно, коли йдеться про оцінку роботи, то потрібно інформувати про 

напрацювання, про виконані доручення, що планується виконати, які 

завдання ставляться. 

Якщо це потрібно зробити сьогодні, прямо зараз, то я готовий надати 

цю інформацію. Якщо ж потрібно надати цифри і ознайомити з проблемами, 

які є в житлово-комунальному господарстві, то це інше. Сьогоднішнє 

голосування за включення до проекту порядку денного сесії питання все 

показало. Коли сьогодні потрібно виділити кошти для КП ‟Теплоенергетик”, 

щоб розпочати роботи по підготовці до опалювального сезону 2016- 

2017 років, за це питання проголосувало 22 депутати. Це мінімум для того, 

щоб прийняти рішення. Вдумайтеся! Для того, щоб підготуватися до 

опалювального сезону, необхідно розпочати виконувати роботи вже сьогодні. 

Як відбувається фінансування, всі ви добре знаєте. Про це ми вам 

доповідали. Я можу прямо зараз прозвітувати. Якщо ж потрібно надати  

цифри, то для цього необхідно підготуватися.  

 

Грабенко О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Шановні присутні! 

Я повністю підтримую Олександра Володимировича. Ми можемо 

поговорити про роботу, але треба розмовляти конструктивно і цифрами. 

Дайте час підготуватися і немає ніякої проблеми. 
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Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Насправді, ніякої проблеми немає і не повинно бути ажіотажу з 

приводу простого робочого питання.  

Думаю, що на Вашому підприємстві, Андрію Павловичу, заступники 

звітують не раз на півроку, а кожного дня. Як було сказано, заступники 

володіють ситуацією. Якщо є потреба у цифрах, то це можна підготувати в 

стислі терміни. Я наполягаю на тому, щоб сьогодні заступники міського 

голови поспілкувалися з депутатами. Прошу зареєструвати це, як мій 

депутатський запит і поставити на голосування пропозицію включити його 

до порядку денного.  

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги, жителі міста! 

Абсолютно очевидно, що зараз є намагання влаштувати елементарні 

політичні розборки, які час від часу приходять до сесійної зали. Очевидним є 

право депутатів ставити питання, в тому числі щодо звітів заступників 

міського голови. Але не менш очевидно, що для підготовки цього питання 

потрібен час. Ми всі чудово розуміємо, який проект рішення намагаються 

винести окремі політичні сили після розгляду такого питання. Тому для того, 

щоб заступники міського голови мали змогу якісно підготуватися, тим, хто 

вносить такі пропозиції, необхідно коректно підходити до цього питання в 

контексті, що таке питання може бути розглянуте на найближчій сесії міської 

ради, але, безперечно, що не сьогодні.  

Якщо депутати від фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ” та інші 

наполягають на розгляді цього питання, то, думаю, що Ви, Андрію 

Павловичу, могли б його поставити на голосування тільки в контексті звіту 

заступників міського голови на наступній сесії міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Шановний Андрію Олександровичу! 

Я отримав Ваш депутатський запит. Він буде зареєстрований та 

опрацьований. В законний термін вам буде надано вичерпну відповідь. Як Ви 

знаєте, відповідно до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання, порядок денний сесії формує тільки міський голова. Це моє 

право. Тому обов’язково питання щодо звіту заступників міського голови 

Мосіна О.В. та Грабенка О.В. в законний спосіб я включу до порядку 

денного четвертої сесії міської ради.  
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне 

місто”): 

Депутатський запит необхідно включити до порядку денного сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Міський голова формує порядок денний сесії.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Є Закон України ‟Про статус депутатів місцевих рад”.  

 

Райкович А.П.: 

Я дотримуюся всіх законів. 

Зробив зауваження депутату Волканову В.А. стосовно коментарів та 

реплік.  
 

Волканов В.А. запропонував заслухати мешканця міста Швеця Р.Ю. 

щодо роботи заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В. 

 

Швець Р.Ю., мешканець міста, виступив з особистого питання 

стосовно ситуації, яка склалася навколо земельних ділянок по вул. Волкова 

біля магазину ‟Зодчий”. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

Шановний головуючий! 

Шановні депутати! 

Я закликаю вас до наведення порядку та продовження роботи сесії. 

Сьогодні до проекту порядку денного включені дуже важливі питання. Якщо 

шановні колеги хочуть почути звіти заступників міського голови, нехай 

підготують депутатський запит стосовно цього питання і ми проголосуємо. 

Але потрібно працювати. Уже військові прийшли на допомогу депутатам. 

Давайте наведемо лад і почнемо працювати.  
 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція затвердити проект порядку денного в цілому з внесеними 

змінами та доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Є ще пропозиції щодо внесення змін до проекту порядку денного 

третьої сесії міської ради. Пропоную виключити питання за порядковим 

номером 55 ‟Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова, 13-в” 

(проект рішення за реєстраційним № 330). Цей проект рішення стосується 

питання, з приводу якого щойно виступав мешканець міста.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О виключити з проекту 

порядку денного третьої сесії міської ради питання за порядковим 

номером 55 ‟Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова, 13-в”. 

Проект рішення за реєстраційним № 330. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 

 

Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Я наполягаю на тому, щоб стосовно мого депутатського запиту 

проголосували (щодо включення його до порядку денного сесії). Тут немає 

ніяких проблем. Я не бачу, з чого виник ажіотаж? Ми повинні поставити 

його на голосування, як сказав депутат Смірнов В.О. 

 

Райкович А.П.: 

Андрію Олександровичу! 

Я не заперечую проти того, щоб за Ваш депутатський запит 

проголосували. Ваш депутатський спрямовано мені як міському голові. В 

законний спосіб я включу у порядок денний питання щодо звітів заступників 

міського голови Мосіна О.В і Грабенка О.В., і, в разі необхідності, інших 

працівників виконавчих органів та апарату міської ради.  
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Якщо хтось з депутатів намагається когось перекричати, то це 

проблеми не всього депутатського корпусу і не всього міста. Давайте 

рухатися згідно з процедурою та Регламентом, який ми затвердили на 

минулій сесії.  

Якщо рухатися згідно з процедурою, то зараз ми повинні затвердити 

порядок денний сесії в цілому, потім перейти до розгляду депутатських 

запитів. В рамках розгляду питання ‟Про депутатські запити депутатів 

міської ради” депутат Табалов А.О. озвучить свій депутатський запит ще раз, 

тому що не зрозуміло про що в ньому йдеться, а потім Ви поставите його на 

голосування з формулюваннями стосовно наступної сесії чи як Ви будете 

вважати за потрібне.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Згідно з вимогами Закону України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання, 

Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад” Ви маєте також 

поставити на голосування вказане питання. І немає ніякої проблеми, щоб 

депутатський запит депутата Табалова А.О. поставити на голосування.  

Нехай депутати визначаються. Ви дещо плутаєте поняття ‟мер” та ‟монарх”. 

Якщо Ви вважаєте себе монархом, то маєте право не включати це питання до 

порядку денного, якщо вважаєте себе мером, то маєте чути кожного 

депутата, тому що кожен депутат представляє собою певну кількість 

виборців, які віддали свої голоси за нього, тобто представляє територіальну 

громаду міста. Не включаючи певне питання Ви не чуєте громадян 

міста Кіровограда. В даному випадку, ні про яку демократію не може йти 

мови. Тому, будь ласка, визначайтеся і ставте вказане питання на 

голосування щодо включення до порядку денного депутатського запиту.  

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 

Я повністю підтримую думки депутатів Демченка М.І. і 

Капітонова С.І., беручи до уваги ситуацію, яка сьогодні склалася на початку 

сесії міської ради. Ви недемократично вчинили. Є думка депутата, 

43 депутати разом з Вами. Вони висловлять свою думку шляхом 

голосування. Інших шляхів розв’язання цієї кризи немає.  

Або ставте пропозицію на голосування, або за затвердження порядку 

денного проголосувало 18 депутатів. Це Ваша більшість, яка працює з Вами. 

Якщо більшість депутатів наполягає на внесенні питань до порядку денного, 

будь ласка, в демократичний спосіб поставите пропозицію на голосування, 
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підготуйтеся, прозвітуйте і отримайте оцінку. Депутат Волков І.В. часто 

говорить від імені містян. Або ями, сніг і все інше ‒ це добре для містян, або 

нехай прозвітують про ями, обрізку дерев, сніг. Якщо це нормально, містяни 

і далі будуть терпіти таке ‒ це одне. Ми проголосуємо за це. Якщо ні, то, 

можливо, нехай інша людина займе цю посаду і працює на благо 

міста Кіровограда. Ставте пропозицію на голосування.  

 

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

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я хочу підтримати депутата Волкова І.В. У проекті порядку денного 

третьої сесії першим пунктом включено питання ‟Про депутатські запити 

депутатів міської ради”. Нам ніщо не заважає розглянути всі депутатські 

запити, які подали депутати, і рухатися відповідно до порядку денного.  

Навіщо нам додатково щось вносити, якщо пунктом 1 у проекті 

порядку денного вже включено питання ‟Про депутатські запити депутатів 

міської ради”? Запитів багато, в тому числі і мій депутатський запит, але він 

окремо не прописаний у проекті порядку денного. Я взагалі не бачу ніяких 

проблем.  

 

Райкович А.П.: 

Так. Є два шляхи, але пропозиція повернутися до затвердження 

порядку денного не вноситься. Немає такої пропозиції?  

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), запропонувала повернутися до 

голосування щодо затвердження проекту порядку денного третьої сесії 

міської ради в цілому. 

 

Смірнов В.О.: 

Андрію Павловичу! 

Незрозуміла логіка, за якою Ви пропозицію депутата Табалова А.О. не 

ставите на голосування, але поставите на голосування пропозицію депутата 

Яремчук В.С. Яким чином Ви обираєте, пропозицію якого депутата ставити 

на голосування? 

 

Волков І.В.: 

Шановні депутати! 

Якщо депутат Кролевець А.В. вважає, що депутат Волков І.В. говорить 

за всіх містян, то сьогодні депутат Кролевець А.В. говорить, як мінімум, за 

міського голову чи за всіх міських голів України.  
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Ще раз хочу сказати, в тому числі депутату Смірнову В.О. як 

колишньому секретарю міської ради, який мав би вичитати і попередній, і 

новий Регламент, що є процедурні питання, є питання щодо затвердження 

порядку денного. Зараз, очевидно, необхідно ставити на голосування 

пропозицію щодо повернення до голосування за порядок денний сесії. Якщо 

ми набираємо голоси, то першим питанням ми будемо розглядати питання 

‟Про депутатські запити депутатів міської ради”. Серед інших запитів 

депутатів, а саме депутатів Цертія О.М., Шамардіна О.С., 

Волкова І.В. буде розглядатися і депутатський запит депутата Табалова А.О., 

який може бути і буде поставлений на голосування. Якщо зараз ми не 

набираємо голоси, щоб затвердити порядок денний сесії в цілому, як це 

відбулося десять хвилин тому, через те, що не всі зрозуміли, що саме 

ставиться на голосування, то норми Регламенту нам чітко вказують на те, що 

у цьому випадку ми маємо ставити кожне окреме питання порядку денного 

на голосування окремо.  

Шановні колеги! 

Або ми рухаємся згідно з процедурою, або влаштовуємо безлад і 

політичні розбірки. В цій каденції ми встигнемо влаштувати політичні 

розбірки ще не один раз. Давайте рухатися по процедурі згідно з вимогами 

Регламенту, щоб не було підстав оскаржувати будь-які прийняті сьогодні 

рішення в судовому порядку.  

Тому я ще раз вношу пропозицію повернутися до затвердження 

порядку денного третьої сесії в цілому. Якщо наберемо голоси, то заслухаємо 

депутатські запити, в тому числі депутатський запит депутата Табалова А.О. 

Якщо не наберемо голоси ‒ перейти до голосування за кожен пункт проекту 

порядку денного окремо.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо затвердження 

проекту порядку денного третьої сесії міської ради в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

7 0 1 0 8 

“НАШ КРАЙ” 0 0 0 7 7 

‟Всеукраїнське об’єднання  

‟Батьківщина” 

5 0 0 0 5 

“Опозиційний блок” 0 0 0 5 5 

‟УКРОП” 0 0 0 4 4 

Радикальна Партія  

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 0 2 3 

“Рідне місто” 0 0 0 3 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 1 1 0 0 2 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прошу оголосити перерву на 10 хвилин. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 12.57 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 40 депутатів. Відсутні 3 депутати. 

Кворум, необхідний для роботи сесії, є. 

Переходимо до роботи сесії. Під час перерви обговорювалося питання 

щодо продовження роботи сесії. Надійшли пропозиції і нам необхідно 
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повернутися до голосування за сформований проект порядку денного третьої 

сесії міської ради в цілому за виключенням питань за порядковими 

номерами 36, 81, 55, з урахуванням додаткових питань. 

Які ще будуть пропозиції щодо проекту порядку денного? Немає. 

Хто за те, щоб затвердити проект порядку денного третьої сесії міської 

ради в цілому за виключенням питань за порядковими 

номерами 36, 81, 55 (проекти рішень № 311, 357, 330), з урахуванням 

додаткових питань (проекти рішень № 432, 431, 437, 439, 440), прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми не затвердили порядок денний третьої сесії міської ради. 

Пропонується оголосити перерву в роботі сесії.  

Перше засідання третьої сесії завершено Про дату та час наступного 

засідання сесії вам буде повідомлено додатково. 

Дякую всім за роботу! 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 


