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П Р О Т О К О Л  №  28 

третього засідання восьмої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 30 березня 2017 року м. Кропивницький 

 

Третє засідання восьмої сесії міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П. надав слово представникам громадських організацій та 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

Єреміній Л.М., ветеран Великої Вітчизняної війни, яка звернулася до 

депутатів міської ради з проханням посприяти у виділенні земельної ділянки 

під розміщення гаража; 

Колодьку Г.Г., директору Кропивницького учбово-виробничого 

підприємства Українського товариства глухих, стосовно розгляду міською 

радою питань щодо регулювання земельних відносин;  

Боршуляку О.В., який звернувся з проханням допомогти у вирішенні 

питання щодо будівництва та функціонування центру дитячої реабілітації                                

ім. Академіка В. Дікуля; 

Максюті А.В., начальнику спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради, який закликав відсутніх депутатів відкласти політичні амбіції 

та працювати на користь громади. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Станом на 30 березня 2017 року після проведення другого засідання 

восьмої сесії Кіровоградської міської ради, яка відбулася 15 березня 2017 року, 

деякі з депутатів не повернули на зберігання до управління апарату міської 

ради персональні картки для голосування. Роблю зауваження та прошу 

повертати картки на зберігання.  

Шановні депутати! 

Надійшли заяви від депутатів міської ради (додаються): 

Розгачова Р.О., який повідомив, що у зв’язку з терміновим відрядженням 

не має можливості бути присутнім на третьому засіданні восьмої сесії                             
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міської ради; 

Санасаряна Р.Р., який повідомив про відсутність на третьому засіданні 

восьмої сесії за станом здоров’я; 

Терзова Д.С., який повідомив про відсутність на третьому засіданні 

восьмої сесії міської ради у зв’язку з відрядженням; 

Демченка М.І., який повідомив про відсутність на третьому засіданні 

восьмої сесії міської ради у зв’язку з хворобою; 

Капітонова С.І., який повідомив про відсутність на третьому засіданні 

восьмої сесії міської ради у зв’язку з відрядженням; 

Бойка С.В., який повідомив про відсутність на третьому засіданні 

восьмої сесії міської ради у зв’язку з відрядженням за основним місцем 

роботи; 

Цертія О.М., який повідомив про відсутність на третьому засіданні 

восьмої сесії міської ради у зв’язку з відрядженням за основним місцем 

роботи; 

Пінчука В.В., який повідомив про відсутність на третьому засіданні 

восьмої сесії міської ради у зв’язку з відрядженням. 

Депутат Колісніченко Р.М. у телефонному режимі в усній формі 

повідомив начальника управління апарату Кіровоградської міської ради про 

відсутність на третьому засіданні восьмої сесії у зв’язку з відрядженням. 

Шановні депутати! 

Хотів би сказати, що стаття 18 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання передбачає обов’язкову участь депутатів в сесійному 

засіданні. Громада делегувала нам свої права, щоб представляти їх інтереси в 

місті. На розгляд восьмої сесії винесені питання щодо регулювання земельних 

відносин, які вчасно оприлюднені, погоджені в присутності громадськості 

профільною постійною комісією, та інші питання. Прошу депутатів брати 

активну участь у сесійному засіданні! 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

На папері можна викласти будь-що. Я хотів би, щоб Ви дали доручення 

управлінню апарату Кіровоградської міської ради направити офіційні листи за 

місцем роботи депутатів та до медичних закладів, щоб підтвердити 

інформацію, чи дійсно вони хворіють або знаходяться у відрядженні, тому що 

після цього може розпочатися процедура, передбачена законодавством, 

стосовно невзяття участі в роботі сесій та постійних комісій.  

 

Райкович А.П.: 

Слушна пропозиція. Я даю таке доручення управлінню апарату 

Кіровоградської міської ради, контроль покладаю на секретаря міської ради 

Табалова А.О.  

Андрію Олександровичу! Візьміть на контроль це питання! 
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Ларін А.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Я підтримую колегу, депутата Кролевця А.В., в цивілізованих країнах 

слова необхідно підкріплювати документами. Нехай депутати, відсутні за 

станом здоров’я, нададуть медичні довідки. Також хотів би звернути увагу на 

вимоги чинного законодавства, відповідно до яких депутат звільняється від 

основної роботи, за місцем проходження навчання, в період проведення 

засідання постійної комісії або сесії ради. Те, що хтось з депутатів поїхав по 

своїх бізнесових справах, нікого не повинно хвилювати. Нехай приходять та 

вирішують питання громади.  

 

Райкович А.П.: 

Слушне зауваження. Це повністю відповідає високим стандартам 

громадської відповідальності кожного з депутатів. Якщо дав згоду 

балотуватися в депутати, то першочерговими мають бути питання, пов’язані з 

громадою ‒ людьми, які делегували на цю громадську посаду. Є ще бажаючі 

виступити? Немає. 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 
 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
 

Шановні депутати! 

На третє засідання восьмої сесії міської ради прибув та зареєструвався 

21 депутат. Відсутні 22 депутати. 

У депутата не спрацювала картка. Прошу повторно зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На третє засідання восьмої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося 

з міським головою 22 депутати. Відсутній 21 депутат.  

Ми не можемо розпочати роботу сесії, тому що в сесійній залі не 

зареєстрована більшість депутатів.  

Шановні депутати! 

Сьогодні ми припиняємо роботу. 

 

Шановні представники громади! 

Прошу у вас вибачення за несвідомі дії депутатів. Пропоную призначити 

наступне засідання сесії на вівторок, 04 квітня. Прошу секретаря міської ради, 

управління апарату Кіровоградської міської ради попередити всіх депутатів 

про сесійне засідання в письмовій, електронній формі та запросити до 

співпраці. 
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Міський голова та депутати Шутка В.В., Ларін А.С. наголосили на 

важливості питань, внесених на розгляд третього засідання восьмої сесії 

міської ради.  

 

Депутат Ніжнікова А.О. запропонувала надати слово депутату 

Краснокутському О.В. з питання фінансування закладів професійно-технічної 

освіти.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Це взагалі верх цинізму, коли депутати знають про масу невідкладних 

питань, які ми маємо розглянути, і просто нехтують інтересами громадян. Я 

неодноразово говорив про те, що приходячи до сесійної зали ми маємо 

забувати про політику та керуватися виключно інтересами територіальної 

громади.  

На фінансування прийнято систему профтехосвіти. Мабуть, ні для кого 

з депутатів не є секретом, що є певний механізм фінансування. Ми мали 

затвердити звернення до Кіровоградської обласної ради з цього питання.  

Озвучу суми, яких не вистачає на фінансування, в розрізі закладів: 

ДНЗ ‟Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського 

Союзу О.С. Єгорова” ‒ 8 477,721 тис. грн; 

КВПУ № 4 ‒ 4 387,392 тис. грн; 

ПТУ № 8 ‒ 4 021,000 тис. грн; 

ВПУ № 9 ‒ 7 472,000 тис. грн; 

ДНЗ ‟Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг” ‒                        

6 900,000 тис. грн; 

Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування ‒ 

1 759,000 тис. грн; 

Всього ‒ 33 065,527 грн. 

Шановні, щороку, відриваючи від територіальної громади, з міського 

бюджету передбачалися певні кошти, щоб не скорочувати систему 

профтехосвіти.  

Кошти, про які я щойно говорив, ми маємо запросити у обласної ради. 

Але згідно з процедурою ми повинні направити від міської ради (депутатів) 

відповідне звернення.  

На жаль, якщо слідувати логіці подій, які зараз відбуваються, ми не 

можемо цього зробити.  

Згідно з процедурою ми маємо право приймати рішення двадцять двома 

голосами: міський голова та двадцять один депутат. Враховуючи те, що 

зростає соціальна напруга в системі профтехосвіти, я б, все ж таки, радив 

підтримати це звернення. Можу оголосити звернення зараз. 

Також у мене буде іще одна пропозиція. Протягом багатьох років у цій 
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сесійній залі приймалися різні рішення. Але згідно з законом про засади 

соціального захисту дітей-сиріт є зобов’язання забезпечувати соціальним 

житлом дітей-сиріт після виходу їх з інтернатних закладів. З цього приводу 

мною підготовлений депутатський запит. Скажіть, будь-ласка, це мої особисті 

питання, чи питання всієї громади? 

Прошу розглянути два питання: 

звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Кіровоградської 

обласної ради щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів 

у 2017 році; 

депутатський запит.  

Прошу вас дати мені можливість зачитати звернення.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати, присутні! 

Ми бачимо, що зараз у сесійній залі поменшало представників засобів 

масової інформації, тому що так звана демократична більшість організувала 

прес-конференцію у прес-клубі.  

По-перше, мені дуже цікаво побачити, хто ж там присутній ‒ ті депутати, 

які зараз мають бути присутніми у сесійній залі і голосувати за питання 

мешканців. Хотів зазначити, що сьогодні я мав зачитувати проект рішення 

щодо надання матеріальної допомоги мешканцям. Надійшло 58 депутатських 

запитів, в тому числі від депутатів Колісніченка Р.М., Розгачова Р.О.,                                                                       

Захарова І.М., Яремчук В.С., яка подала 14 запитів. 

Вважаю, якщо депутати дійсно опікуються проблемами своїх виборців, 

то це потрібно підтверджувати справами. Наші погляди можуть відрізнятися, 

але не в цих питаннях. Депутати мають обов’язок перед людьми, які їх обрали, 

брати участь в роботі сесії і голосувати хоча б за питання щодо виділення 

матеріальної допомоги.  

У мене є пропозиція до присутніх представників громади. Будь ласка, 

приходьте на прес-конференцію в перс-клуб, подивіться в очі депутатам, 

почуйте, що вони скажуть, чому вони відсутні в цій залі, задайте їм питання. 

Мені дуже цікаво, що вони вам відповідатимуть. Дякую. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради, голова постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний 

край”): 

Шановні колеги! 

Хочу надати інформацію, що робота постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища так само блокується, а ті, 

хто називає себе ‟опозицією”, знаходяться в опозиції до людей і тих питань, 

які вносяться на розгляд постійної комісії, на розгляд сесії. Ми бачимо, що 
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завжди вноситься дуже багато питань стосовно учасників АТО, підприємців, 

мешканців міста. Ці питання місяцями лежать в управлінні. Хочу зазначити, 

що з восьми засідань постійної комісії два засідання були зірвані. Громада має 

чути, що відбувається блокування питань людей, які живуть у нашому місті. 

Прошу звернути на це увагу.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Зараз немає правових підстав для роботи сесії. Дозвольте нам з 

секретарем міської ради поїхати на прес-конференцію і подивитися в очі 

депутатам, які не прийшли до сесійної зали. Запрошую депутатів зібратися у 

сесійній залі о 13.00.  

 

О 13.00. 

Шановні депутати! 

На превеликий жаль, депутати, які перебувають в місті, але написали 

заяви, про те, що в день проведення засідання сесії 30.03.2017 будуть 

знаходитися у відрядженні, не долучилися до нашої роботи. Не почули мене 

як міського голову, не почули секретаря міської ради, депутатів.  

Ми переконалися в тому, що ці депутати нечесні і невідкриті перед 

громадою. В день сесійного засідання вони займаються політиканством та 

відстоюванням своїх приватних особистих інтересів.  

Вони не почули моє запрошення повернутися до конструктивної роботи 

у сесійній залі та у площині сесійного засідання вирішувати нагальні і 

необхідні питання. 

Щиро дякую всім тим, хто свідомо прийшов до сесійної зали. Я 

пропоную провести засідання сесії у вівторок 04 квітня 2017 року. 

 

Андрію Олександровичу! 

Про дату та час проведення засідання сесії прошу повідомити всіх 

депутатів в усній, письмовій формі, надіслати повідомлення на електронні 

скриньки.  

 

Шановні депутати! 

Те, що сьогодні відбувається, не є ознакою демократії. В місті є дуже 

багато проблем. Треба інтенсивно працювати, впроваджувати комплекс 

програм, які ми затвердили. Мені дуже соромно, що сьогодні без заробітної 

плати ми залишили викладачів професійно-технічних навчальних закладів, 

маючи фінансовий ресурс на це. Нам держава виділила кошти і ми повинні 

були прийняти рішення щодо перерозподілу обсягів субвенції з державного 

бюджету міському бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню. Рішення треба було прийняти сьогодні. В окремих несвідомих 

депутатів переважають особисті амбіції: їх образили, до них не дослухалися, 

не почули, не долучили до якихось надуманих питань. Нас звинувачують в 
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суто економічних питаннях, заводячи в площину політики.  

Думаю, що ми з вами знайдемо порозуміння та створимо більшість, яка 

буде працювати на громаду, в повній мірі зможемо виконати програми, які ми 

з вами затвердили.  

Дякую. Чергове засідання сесії міської ради відбудеться у вівторок. 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 


