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П Р О Т О К О Л  №  32 

другого засідання дев’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 27 червня 2017 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Міський голова вручив Мараховському Івану Федоровичу, голові 

Кіровської районної у м. Кіровограді громадської організації інвалідів 

Чорнобиля ‟Ліквідатор”, відзнаку виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради ‟За заслуги” ІІ ступеня за вагомий внесок у вирішення соціально-

правових питань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, активну громадську позицію та з нагоди Дня Конституції 

України. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На друге засідання дев’ятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 26 депутатів. Відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Надав слово тим, хто записався на виступ: 

Белінській Г.С., яка висловила подяку секретарю міської ради                     

Табалову А.О. за систематичну допомогу мешканцям у вирішенні соціальних 

питань та популяризацію здорового способу життя серед підростаючого 

покоління; 
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Демченку М.І., який від імені мешканців мікрорайону Новоолексіївки 

запросив міського голову зустрітися з ними, поспілкуватися та почути про 

проблеми мікрорайону. 

 

Райкович А.П. зачитав подяку депутату міської ради Гамальчуку М.П. 

та начальнику управління розвитку транспорту та зв’язку Вергуну О.С. за 

небайдужість і допомогу у вирішенні питань мешканців. 

 

Капітонов С.І. висловив позицію фракції ‟ВО ‟Свобода” щодо 

подальшої співпраці з міським головою, секретарем та депутатами міської 

ради.  

 

Краснокутський О.В. звернувся до міського голови з пропозицією 

доручити управлінню апарату Кіровоградської міської ради повторно 

направити виконавцям рішення міської ради від 03.03.2012 № 1307 щодо 

здійснення заходів по проведенню інвентаризації та приведенню у належний 

технічний стан дитячих і спортивних майданчиків у місті, від 30.05.2013                    

№ 2349 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників 

виконавчих органів за невиконання вищезазначеного рішення міської ради, 

визначення балансоутримувачів та передачі їм на утримання дитячих і 

спортивних майданчиків. Також закликав депутатів до конструктивної 

співпраці.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі другого засідання дев’ятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні депутати! 

На попередньому засіданні було затверджено порядок денний дев’ятої 

сесії міської ради в цілому, але у зв'язку з тим, що проект рішення № 1030 “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                                

2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік” був розглянутий в 

доопрацьованому варіанті, а саме тільки в частині відшкодування різниці в 

тарифах, сьогодні пропонується включити до порядку денного його повну, 

доопрацьовану версію ‒ доопрацьований проект рішення № 1030-1, який вам 
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роздано, та розглянути його після депутатських запитів. 

Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного дев’ятої сесії 

міської ради та розглянути після депутатських запитів, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного?  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У зв’язку із нагальною необхідністю вирішення питання щодо 

оформлення земельної ділянки для початку бюджетного фінансування                                             

пропоную включити до порядку денного дев’ятої сесії питання ‟Про надання 

КЗ ‟ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА 

ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ-2” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 2”. Прошу поставити 

мою пропозицію на голосування. Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Деркаченка Ю.О. включити до 

порядку денного дев’ятої сесії питання ‟Про надання КЗ ‟ОБЛАСНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО 

РЕЗЕРВУ-2” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Академіка Тамма, 2”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

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

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

У додаткових пропозиціях до порядку денного міститься питання ‟Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік”, проект 

рішення за реєстраційним № 955. Пропоную внести зміни до порядку розгляду 

питань порядку денного дев’ятої сесії та розглянути його після питання ‟Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 

року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”, проект рішення № 1030-1 

(доопрацьований). 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. 

щодо внесення змін до порядку розгляду питань та пропоную затвердити 

доповнення до порядку денного дев’ятої сесії міської ради в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 978 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про депутатські 

запити депутатів міської ради”. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської 

ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

За міжсесійний період депутатами міської ради було 

подано шість депутатських запитів щодо надання одноразової адресної 

грошової допомоги, з них від груп депутатів ‒ 2.  

Коротко ознайомив з депутатськими запитами та проектом рішення. 

 

Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного 

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група 

‟Рідний край”), оголосила депутатський запит групи депутатів (додається) 

щодо надання матеріальної допомоги мешканцю міста. 
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосила 9 депутатських запитів груп 

депутатів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям 

міста. 

 

Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟ВО ‟Свобода”), 

оголосив 8 депутатських запитів груп депутатів (додаються) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”), оголосив депутатський запит 

групи депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканцю 

міста. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную взяти проект рішення за основу. Хто за дану пропозицію, 

прошу проголосувати. 
   

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція підтримати запити, озвучені депутатами                            

Шамардіною К.О., Яремчук В.С., Маламеном Г.С., Шамардіним О.С. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення в цілому з урахуванням 

депутатських запитів, озвучених депутатами. Хто за дану пропозицію, прошу 

проголосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 979 ‟Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                        

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 

2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1030-1 (доопрацьований). Доповідає Бочкова Л.Т. ‒

начальник фінансового управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради, коротко 

ознайомила присутніх з розданим проектом рішення та відповіла на 

запитання депутата Ксеніча В.М. стосовно перерозподілу коштів по 

управлінню капітального будівництва міської ради в частині капітального 

ремонту закладів освіти. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція перейти до голосування з даного питання. Чи 

можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в 

цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 980 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський 

бюджет на 2017 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік”. Проект 

рішення за реєстраційним № 955. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 981 “Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 2016 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                         

“Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2017-2018 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 916. Доповідає Шишко О.М. ‒ головний спеціаліст з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами. 

 

Шишко О.М., головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься проект рішення за реєстраційним № 916 

“Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2017-2018 роки”. Є зміни щодо даного проекту 

рішення. 

В рамках оптимізації використання бюджетних коштів на  

2017-2018 роки пропонується зменшити видатки по Програмі та розподілити 

їх згідно з додатком до Програми наступним чином: 

виключити пункт 3 ‟Придбання технічного оснащення, комп’ютерної 

техніки для Управління служби безпеки в Кіровоградській області” ‒                        

315,0 тис. грн (питання узгоджено); 

розподілити матеріальну підтримку для правоохоронних органів                                      

на 2017-2018 роки: 

придбання технічного оснащення, комп’ютерної техніки для 

Кропивницького відділу ГУНП в Кіровоградській області ‒ 432,0 тис. грн; 

придбання матеріально-побутового та технічного оснащення, 

комп’ютерної техніки для Управління патрульної поліції в                                               

м. Кропивницькому ‒ 500,0 тис. грн. 

В подальшому ми зможемо вносити зміни до цієї Програми. 

 

Райкович А.П.: 

У заходах, наданих управлінням патрульної поліції в місті 

Кропивницькому, пропонується першочергово перерозподілити кошти на 

проведення енергозберігаючих заходів, а саме на обладнання котельні. 
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Є пропозиція підтримати даний проект рішення з урахуванням 

озвучених змін. Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 982 “Про затвердження Програми 

матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів 

 на 2017-2018 роки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської 

дружини на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 962. Доповідає 

Федоров В.П. ‒ начальник Кіровоградської міської дружини. 

Федоров В.П., начальник Кіровоградської міської дружини, коротко 

пояснив основні напрямки та аспекти даної Програми. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 983 “Про затвердження Комплексної 

програми діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                       

2016 року № 68 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України 

‟Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки”. Проект рішення за 
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реєстраційним № 1015. Доповідає Шевченко А.О. ‒ начальник управління 

адміністративних послуг міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 984 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 ‟Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про 

адміністративні послуги” на 2016-2018 роки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі)                    

у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 925. Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління 

економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 985 “Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому  

на 2017-2020 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про стан 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 

на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 95, за 

січень – грудень 2016 року”. Проект рішення за реєстраційним № 926. 

Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління економіки 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 986 “Про стан виконання Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 

основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3951, за 2016 рік” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 918 (доопрацьований). Доповідає 

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Проект рішення оприлюднений на офіційному сайті міської ради в 

мережі Інтернет та розданий депутатам. Пропоную перейти до обговорення 

питання. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Хочу зазначити, що проект рішення № 918 (доопрацьований) не був 

підтриманий профільною постійною комісією. Серед членів постійної комісії 

не було знайдено порозуміння. Фракція політичної партії ‟Блок Петра 
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Порошенка ‟Солідарність” просить відправити даний проект рішення на 

доопрацювання для досягнення згоди серед членів комісії. Дякую. 

 

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

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

Вікторе Івановичу! 

Під час сесій міської ради ми розглядали програми щодо розвитку 

дорожнього господарства в місті. У мене є запитання. Минулого року ми  

затверджували Програму будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 

експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік. Цією 

Програмою був передбачений ремонт дороги по вул. Сиваській. Ми це 

неодноразово обговорювали. 

Куди поділися кошти, виділені ще у 2016 році на ремонт цієї дороги? Ви 

обіцяли, що ремонт дороги буде проведено на початку цього року, але  в цьому 

напрямку нічого не робиться.  

Тому, перш ніж висловлювати свою позицію у наступному голосуванні, 

хотів би почути, чи буде здійснений ремонт дороги по вул. Сиваській. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Поточний ремонт вул. Сиваської був затверджений титулом на 2016 рік. 

У зв’язку із обмеженою сумою, виділеною міською радою на фінансування 

зазначеного заходу, у 2016 році ремонт не був виконаний.  

Щодо змін, які, на думку депутата Яремчук В.С., не погодила профільна 

постійна комісія, хочу сказати, що зміни до даної Програми, які виносяться на 

розгляд міської ради, стосуються зменшення фінансування у зв’язку із 

перерозподілом коштів на основну Програму утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                          

на 2017-2021 роки для створення Єдиного диспетчерського центру 

Кіровоградської міської ради. Всі диспетчерські служби, а саме аварійно-

диспетчерська служба, диспетчерська служба КП ‟Міськсвітло” та інші 

служби, які мають диспетчерів, будуть зведені в єдиний центр і всі звернення, 

в тому числі на ‟гарячу лінію” міського голови, будуть автоматично 

розподілятися між виконавцями. Ми відходимо від паперової роботи.  

Крім того, хотів би звернутися до депутата Демченка М.І., що зміни, які 

вносяться до даної Програми, також стосуються його виборчого округу ‒ 

влаштування світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Ушакова та 

Барболіна.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловився на підтримку 

проекту рішення, винесеного на розгляд депутатів міської ради. 
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Райкович А.П.: 

Коли планується включити до плану проведення ремонтних робіт 

поточний ремонт вул. Сиваської? 

 

Кухаренко В.І.: 

По цьому об’єкту проектно-кошторисна документація знаходиться на 

стадії виготовлення. Якщо сума буде до 200 тис. грн, то не потрібно буде 

проводити тендер і ми зможемо виконати поточний ремонт без проходження 

процедури через систему ProZorro.  

 

Райкович А.П.: 

Разом з депутатом Капітоновим С.І. виїдьте на місце, визначіться з 

об’ємом робіт, орієнтовною сумою для проведення цих робіт і врегулюйте 

суму в межах 200 тис. грн, тому що допоки пройде тендерна процедура, 

вирішення порушеного питання значно розтягнеться в часі.  

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Пропоную переголосувати. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Якщо інформації, яку надав Віктор Іванович, досить і зрозуміло, що 

питання, які турбують депутатів, включені до графіка виконання робіт по 

поточному та капітальному ремонту доріг, тоді будемо визначатися відповідно 

до пропозиції депутата Шамардіна О.С., якщо ні, то, можливо, необхідно 

більш детально обговорити це питання та отримати відповіді на запитання. 

Вікторе Івановичу! 

Прийняття рішення вплине на виконання обсягів ремонтних робіт? 

 

Кухаренко В.І.: 

Обсяги робіт не змінюються. Даним проектом рішення пропонується 

внести уточнення до Програми, а саме: 

уточнити адреси об’єктів:  

‟вул. Курортна (від вул. Яновського до вул. Рум’янцева)”; 
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‟вул. Братиславська (від вул. Миколи Левитського до                                               

вул. Новомиколаївської”). 

Також уточнюємо Програму в частині влаштування світлофорного 

об’єкта на перехресті вулиць Ушакова та Барболіна. 

 

 Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С. 

переголосувати пропозицію взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Стосовно підсумків голосування щодо проекту рішення № 918 

(доопрацьований) висловили думку депутати Ніжнікова А.О., Ларін А.С., 

Капітонов С.І. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним                             

№ 1120. Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради. 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради, коротко пояснив проект рішення та відповів на 

запитання депутата Капітонова С.І. з приводу виконання депутатського 

запиту, підтриманого рішенням міської ради від 10.06.2016 № 296, стосовно 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення природно-заповідного фонду скверу ‟Молодіжний”. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Я хотів задати запитання стосовно пожежі, яка сталася на моєму 

виборчому окрузі (по вул. Івана Усенка, 9/40) у помешканні дружини                        

учасника АТО. Це питання було підтримане профільною постійною комісією.  
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Кухаренко В.І.: 

Комісія прийняла позитивне рішення з цього питання, але під час 

формування проекту порядку денного ми не змогли включити це питання до 

Програми через потребу у виготовленні проектно-кошторисної документації. 

За попередніми розрахунками роботи коштуватимуть близько                                        

150-170 тис. грн. Оскільки ми не розподіляємо додаткові кошти, цей об’єкт не 

був включений до даного проекту рішення. Ми можемо включити його до 

переліку об’єктів пункту 1 ‟Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, 

у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації” розділу ІІ 

‟Капітальний ремонт житлового фонду” з голосу для виготовлення проектно-

кошторисної документації, а після перерозподілу коштів виконати будівельні 

роботи. 

 

В обговоренні питання взяли участь депутати Шамардіна К.О., 

Краснокутський О.В., Яремчук В.С. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням додаткової пропозиції, яка надійшла від депутата 

Шамардіна О.С. щодо об’єкту по вул. Івана Усенка? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 987 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763                                         

‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                          

на 2017-2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1007. 

Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради, коротко пояснив проект рішення. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 988 “Про затвердження дислокацій технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста Кропивницького” 

(додається). 

 

Далі Кухаренко В.І. відповів на запитання депутата                            

Краснокутського О.В. стосовно обмеження або заборони руху 

великогабаритного, важковагового транспорту у місті, зокрема                       

вулицею Короленка, та перенаправлення вантажного транспортного потоку. 

 

Райкович А.П.: 

Вікторе Івановичу! 

Планується сьогодні не закривати роботу сесії. У перерві між 

засіданнями врегулюйте та узгодьте питання ‟Про внесення доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762                               

‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” (проект рішення за 

реєстраційним № 918 (доопрацьований)).  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна військовій частині польова пошта В2336”. Проект рішення за 

реєстраційним № 927. Доповідає Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи міської ради. 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 989 “Про передачу майна військовій частині 

польова пошта В2336” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна військовій частині А1736”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 928. Доповідає Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з мобілізаційної роботи 

міської ради. 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 990 “Про передачу майна військовій частині 

А1736” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього водопроводу                              

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області”. Проект рішення за реєстраційним № 963. Доповідає Ксеніч В.М. ‒

начальник управління капітального будівництва міської ради. 

Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва міської 

ради, коротко пояснив проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 991 “Про безоплатну передачу завершеного 

будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ”. Проект рішення за 

реєстраційним № 785. Доповідає Краснокутський О.В. ‒ директор міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Краснокутський О.В., директор міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді: 

Шановні колеги! 

Даний проект рішення готувався ще у 2016 році. Після цього Кабінетом 

Міністрів України були внесені певні зміни до типових документів. Прошу 

підтримати даний проект рішення зі змінами, а саме ‟2016” рік замінити на 

‟2017” рік та у пункті 9 абзац 2 викласти у наступній редакції: ‟затверджує 

структуру та складає штатний розпис центру в межах граничної чисельності 

працівників та подає його на затвердження міському голові”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому зі змінами. Немає заперечень? Немає. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 992 “Про перейменування 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 964. 
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Доповідає Татарко Д.А. ‒ заступник начальника юридичного управління 

міської ради. 

Татарко Д.А., заступник начальника юридичного управління міської 

ради, зачитав проект рішення. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Міській раді передані повноваження та функції щодо державного 

архітектурно-будівельного контролю, але за моєю інформацією у 

відповідному виконавчому підрозділі фактично немає посад окрім посади 

начальника та заступника начальника, тобто, практично немає кому 

працювати.  

Чому даним проектом рішення не пропонується збільшити штатну 

чисельність цього підрозділу для виконання покладених завдань в повному 

обсязі. 

 

Райкович А.П.: 

Зараз впорядковується рівень відповідальності та розподілу 

повноважень. Нам делеговані повноваження тільки на штатні одиниці, які є. У 

разі збільшення повноважень ми обов’язково поставимо питання на додаткове 

голосування і будемо пропонувати збільшити чисельність. 

 

Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановні депутати! 

Є пропозиція від постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики збільшити 

чисельність управління охорони здоров’я на одну штатну одиницю. 

Це обумовлено реформуванням системи охорони здоров’я в Україні, 

реорганізацією лікувально-профілактичних закладів міста та створенням 

нових медичних закладів, великим обсягом прийнятих нових законодавчих 

актів в частині фінансово-економічної діяльності в галузі охорони здоров’я, 

що потребує професійного юридичного супроводу та введення до штату 

управління охорони здоров’я спеціаліста з юридичною освітою.  

У зв’язку з цим пропоную доповнити даний проект рішення, а саме: 

пункт 3 доповнити словами:  

‟у пункті 22 додатка 2 слова і цифри ‟Управління охорони здоров’я ‒ 8” 

замінити на слова та цифри ‟Управління охорони здоров’я ‒ 9”, 

у додатку 2 слова та цифри ‟Всього 319” замінити на слова та цифри 

‟Всього 341”. 

Прошу підтримати мою пропозицію 
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Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

У зв’язку із необхідністю розширення медійного супроводу та 

забезпечення всебічного висвітлення діяльності виконавчих органів міської 

ради, її виконавчих органів та депутатського корпусу, враховуючи значне 

збільшення кількості електронних засобів масової інформації та 

інформаційних веб-порталів, перетворенням соціальних мереж у потужну 

складову інформаційного простору, яка вимагає постійного забезпечення 

прямого та зворотнього зв’язку між міською радою, засобами масової 

інформації та населенням міста, для ефективного забезпечення розвитку 

інформаційного простору Кіровоградської міської ради та її виконавчих 

органів пропоную доповнити пункт 3 даного проекту рішення міської ради 

словами: 

‟у пункті 7 додатка 2 слова та цифри ‟Відділ по роботі із засобами 

масової інформації ‒3” замінити на слова та цифри ‟Відділ по роботі із 

засобами масової інформації ‒ 4”.  

Прошу підтримати мою пропозицію.  

 

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

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

Андрію Павловичу! 

Прошу після проведення голосування по даному питанню оголосити 

перерву на 20 хвилин. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

В ході обговорення даного питання надійшла пропозиція від депутата 

Кролевця А.В. щодо збільшення штатної чисельності управління державного 

архітектурно-будівельного контролю. В разі розширення повноважень ми 

можемо врахувати цю пропозицію та дозволити ввести додаткову одиницю за 

погодженням з профільною постійною комісією міської ради.  

Наступними надійшли пропозиції, узгоджені з депутатськими 

фракціями ради: від депутата Гамальчука М.П. стосовно збільшення штатної 

чисельності управління охорони здоров’я на одну одиницю та від секретаря 
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міської ради щодо збільшення на одну штатну одиницю відділу по роботі із 

засобами масової інформації.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прошу ставити на голосування кожну пропозицію окремо. 

 

Райкович А.П.: 

Депутат Яремчук В.С. пропонує проголосувати за кожну пропозицію 

окремо. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Кролевця А.В. збільшити 

на одну одиницю штатну чисельність управління державного архітектурно-

будівельного контролю міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Гамальчука М.П. стосовно 

збільшення штатної чисельності управління охорони здоров’я на одну 

одиницю. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію секретаря міської ради                               

Табалова А.О. збільшити на одну штатну одиницю чисельність відділу по 

роботі із засобами масової інформації. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Прошу поставити на переголосування пропозицію депутата                                            

Кролевця А.В. Депутати не зорієнтувалися, яка саме пропозиція ставилася на 

голосування: пропозиція депутата Яремчук В.С. чи пропозиція депутата 

Кролевця А.В. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на переголосування пропозицію депутата Кролевця А.В. 

збільшити на одну одиницю штатну чисельність управління державного 

архітектурно-будівельного контролю міської ради. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням внесених доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 993 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.08. 
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Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 
 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалися 33 депутати, відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ‟МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ 

БУДИНОК З ФУНКЦІЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІІ РІВНЯ” у новій 

редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 1003. Доповідає                                  

Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника управління охорони здоров’я міської 

ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 994 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ‟МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК З 

ФУНКЦІЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІІ РІВНЯ” у новій 

редакції” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 1013. Доповідає                                  

Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату Кіровоградської міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 995 “Про зняття з контролю окремих рішень 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

скасування рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                          

від 14.03.2017 № 124”. Проект рішення за реєстраційним № 1012. Доповідає 

Демченко М.І. ‒ депутат міської ради. 

Якщо немає необхідності в доповіді, переходимо до обговорення 

питання. 

 

В обговоренні питання взяли участь депутати Демченко М.І., 

Краснокутський О.В., Кролевець А.В., Капітонов С.І. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

4 0 0 2 6 

“НАШ КРАЙ” 0 0 1 6 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

4 0 0 0 4 

“Опозиційний блок” 4 0 0 1 5 

‟УКРОП” 0 0 1 1 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 0 0 1 
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‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 0 0 0 3 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 1 0 1 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                         

від 28.03.2017”. Проект рішення за реєстраційним № 1021. Доповідає                     

Цертій О.М. ‒ депутат міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановна громадськість! 

В першу чергу, хочу звернутися до вас. Абсолютно очевидним є факт, 

що у міській раді утворилася нова більшість завдяки депутатам від фракції 

політичної партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”.  

Депутати, які станом на сьогодні сформували більшість, якою керує 

секретар міської ради, мають розуміти про відповідальність перед 

територіальною громадою нашого міста.  

Хочу заявити, що депутати від опозиційних сил, зокрема фракція 

політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”, будуть 

залишатися в опозиції і наполягати на виконанні вимог, які неодноразово 

озвучувалися ‒ восьми вимог, під якими підписалися більше                                                   

27 тисяч мешканців нашого міста, п’ять з яких не вимагають сесійного 

рішення: 

зменшення тарифів на проїзд громадським транспортом; 

зменшення тарифів на послуги житлово-комунального господарства; 

надання дозволів на встановлення індивідуального опалення; 

скасування добровільних внесків в закладах освіти; 

прозорість при розгляді земельних питань та питань щодо майна 

територіальної громади міста. 

Всього цього ми будемо намагатися досягнути крок за кроком.  

Це оголошення і питання, яке зараз пропонується до розгляду, тісно 

пов’язані. 

Обґрунтував підстави щодо підготовки проекту рішення. Також 

депутат Цертій О.М. продемонстрував відеозапис з передвиборчими гаслами 

кандидата на посаду міського голови Райковича А.П. та висловив свою думку 

щодо їх виконання. Звернувся з пропозицією підтримати проект рішення та 

повернутися до питання тарифів за наявності чітких обґрунтувань та 

розрахунків. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

4 0 0 2 6 

“НАШ КРАЙ” 0 0 0 7 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

4 0 0 0 4 

“Опозиційний блок” 0 0 0 0 0 

‟УКРОП” 0 0 1 1 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 0 0 1 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 0 0 0 0 0 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 1 0 1 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування вулиці Зої Космодем’янської”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1019. Доповідає Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури 

і туризму міської ради.  

Назарець А.Ф., начальник відділу культури і туризму міської ради, 

обґрунтувала підстави щодо підготовки проекту рішення, ознайомила з 

офіційним листом Українського інституту національної пам’яті. 
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В обговоренні питання щодо узгодження з мешканцями  перейменування 

вулиці, взяли участь депутати Кріпак С.В., Демченко М.І.,                       

Капітонов С.І.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Стосовно виконання Закону України щодо декомунізації були 

встановлені конкретні дати. Термін його виконання давно сплив. Я не проти 

того, щоб перейменувати вулицю, але треба було погодити це питання з 

мешканцями хоча б через депутата. 

 

Райкович А.П.: 

Ви пропонуєте відтермінувати розгляд цього питання? 

 

Яремчук В.С.: 

Так. 

 

Далі Назарець А.Ф. відповіла на запитання депутата Капітонова С.І. 

 

Райкович А.П.: 

Валентино Сергіївно! 

Будемо голосувати за Вашу пропозицію? 

 

Яремчук В.С.: 

Якщо немає заперечень, то можемо голосувати в цілому.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 996 “Про перейменування вулиці Зої 

Космодем’янської” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання в користування гуртожитку”. Проект рішення за реєстраційним                       



27 
 

№ 1018. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної 

власності міської ради.  

Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради, 

коротко ознайомив присутніх з проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 997 “Про надання в користування 

гуртожитку” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1011. Доповідає Татарко Д.А. ‒ заступник 

начальника управління - начальник відділу представництва інтересів в судах 

юридичного управління міської ради. 

Татарко Д.А., заступник начальника управління ‒ начальник відділу 

представництва інтересів в судах юридичного управління міської ради, 

коротко пояснив основні тези проекту рішення та правові підстави щодо 

його підготовки (частина 4 статті 19 Закону України ‟Про статус 

депутатів місцевих рад”). 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні колеги! 

Є пропозиція не вносити зміни до Регламенту Кіровоградської міської 

ради та до Положення про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної допомоги мешканцям міста Кіровограда одним 

рішенням. Під час засідання профільної постійної комісії юридичному 

управлінню надавалася пропозиція розділити цей проект рішення на два 

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

Олега Ляшка): 

На мою думку, даний проект рішення в частині розгляду депутатських 

запитів суперечить Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад”, яким 

чітко визначені ці норми. Здається, що рада втручається до діяльності 

законодавчого органу і намагається її змінити. Закликаю депутатів не 

голосувати за даний проект рішення. 

 

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

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

Як юридичне управління могло об’єднати зміни до двох різних 

документів в один проект рішення? Ці зміни є дуже суперечливими і їх треба 

дуже довго обговорювати.  

Стосовно Регламенту. Коли приймався Регламент Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання, довго працювала робоча група, до роботи 

були залучені всі політичні сили. Цей Регламент був визнаний одним з 

найкращих і ми цим пишалися. Зараз пропонується вносити зміни, які 

обмежують права депутатів. Пропоную відкласти розгляд даного питання, 

розділити його, підготувати два окремих проекти рішення і після цього 

виносити та розглядати їх на сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Пропозиції депутатів Смірнова В.О та Капітонова С.І. співпадають.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Хотів би висловити позицію фракції політичної партії ‟Всеукраїнське 

об’єднання ‟Батьківщина” щодо даного проекту рішення. На мій погляд                                

будь-які намагання позбавити депутатів законних прав, визначених законами 

України ‟Про місцеве самоврядування в Україні” та ‟Про статус депутатів 

місцевих рад”, є антизаконними і антиконституційними. Юридичне 

управління має дуже добре про це знати, що це пряме протиріччя 

вищезазначеним законам України і їх грубе порушення. 

Хотів би почути, чи не суперечать правки, які пропонується внести, 

законам України. 

 

Татарко Д.А.: 

На мою думку, не суперечать, оскільки стаття 19 Закону України ‟Про 

статус депутатів місцевих рад” передбачає, що Порядок реалізації 

повноважень депутатів місцевої ради може встановлюватися в тому числі і 

Регламентом. Права депутата стосовно депутатських запитів визначені за цією 

ж статтею. Порядок можливо визначити Регламентом.  
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Фракція політичної партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність” в 

повному складі не підтримує запропоновані зміни до Регламенту через те, що 

вони обмежують статус депутатів.  

 

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

Олега Ляшка): 

Регламент ‒ це підзаконний акт. Основу складає Закон України ‟Про 

статус депутатів місцевих рад”, де чітко зазначено, що депутатський запит 

вноситься і повинен автоматично розглядатися. Якраз у цьому питанні є 

суперечності. Пропоную не голосувати за даний проект рішення. 

 

Цертій О.М.: 

У юридичного управління досить дивна позиція. Коли йде мова про 

електронну систему публічних закупівель Prozorrо, ви говорите, що це 

питання врегульоване законом і нічим більше ми його регулювати не можемо. 

Це ваша позиція. Ви її неодноразово висловлювали. Коли мова йде про те, щоб 

позбавити депутата права вносити запити, ви говорите, що питання 

врегульоване законом, але ми внесемо зміни до Регламенту, щоб зробити 

роботу більш цивілізованою.  

Чи немає тут суперечності, тому що я вбачаю бажання позбавити 

депутатів їх законного права. Це є очевидним.  

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Пропоную перенести розгляд цього питання на наступне засідання сесії, 

щоб доопрацювати в профільній постійній комісії.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Вважаю, що сьогодні можна було б розглянути даний проект рішення в 

частині внесення змін до рішення від 10.06.2016 № 299.   

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Пропоную підтримати пункт 2 даного проекту рішення, тому що це 

необхідно, а пункт 1 виключити і відправити на доопрацювання.  

 

 Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція пункт 1 даного проекту рішення відправити на 

доопрацювання, пункт 2 ‒ прийняти в цілому. Чи можливо даний проект 

рішення поставити на голосування зі змінами? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 998 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 299” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1009. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської 

ради. 

Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

розроблення детальних планів територій в районі вулиці Айвазовського та 

провулка Санаторного у м. Кропивницькому”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1008. Доповідає Мездрін В.М. ‒ начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

 

Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради, коротко пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення, 

основні його положення. 
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

На цій земельній ділянці відбувається комплексна забудова? Хто 

отримує земельні ділянки в цих мікрорайонах?  

 

Мездрін В.М.: 

Це існуюча забудова, яка створювалася протягом декількох десятків 

років. Забудовниками є мешканці міста. 

 

Цертій О.М.:  

І що, ми зараз будемо витрачати кошти, щоб розробити там детальні 

плани територій? 

 

Мездрін В.М.: 

Так, ми будемо витрачати кошти з міського бюджету для розроблення 

детальних планів для забезпечення мешканців електроенергією.  

 

Цертій О.М.:  

Коли земельні ділянки надавалися у приватну власність під будівництво 

житлових будинків, як це відбувалося, хто отримувачі? Це дуже серйозне 

питання. Коли це стосується учасників АТО, які отримали землю, розділену 

на присадибні ділянки чи ділянки для будівництва житлових будинків, це одна 

річ. Якщо це існуюча забудова і ми будемо всім людям розробляти детальні 

плани ‒ це трохи інше.  

 

Мездрін В.М.: 

Це відбувається протягом останніх 10 років. Там поступово виділялися 

земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків і вони 

забудовувалися.  

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Я особисто близько року займався цим питанням, неодноразово подавав 

звернення, депутатські запити, які були підтримані на сесії міської ради. Там 

близько ста земельних ділянок, які роздані протягом 10 років, живуть люди. 

На моє ім’я надходили колективні звернення від мешканців, які побудувалися, 

провели газ, воду, але не можуть провести електрику, тому живуть з 

генераторами.  

Прошу підтримати це питання і допомогти людям. Дякую.   
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Абсолютно очевидно, що детальні плани забудови територій мали би 

розроблятися до передачі земельних ділянок у власність. Зараз ми маємо 

виділяти кошти по суті на проведення робіт на території приватної власності.  

Зрозуміло, що питання треба вирішувати. Люди мають право підвести 

електрику і інженерні комунікації. Але, що робиться управлінням для того, 

щоб у подальшому не виникало таких ситуацій? Дякую.  

 

Мездрін В.М.: 

На сьогодні вже проведені торги щодо розроблення детальних планів у 

трьох житлових масивах, які стосуються учасників АТО: в районі                                         

вул. Родникової, вул. Генерала Родимцева, у мікрорайоні Лелеківка. Ми 

співпрацюємо з Харківським інститутом і плануємо у вересні винести на 

затвердження зазначені детальні плани. Також спільно з цим інститутом ми 

опрацьовуємо перспективні земельні ділянки, відносно яких треба в першу 

чергу приймати рішення про комплексну забудову, розробляти детальні 

плани, а потім надавати земельні ділянки мешканцям міста. 

 

Цертій О.М.:  

Пропоную відкласти розгляд цього питання та на момент, коли воно 

буде розглядатися, надати чітку схему з інформацією про земельні ділянки, 

розташовані в цьому масиві, який підпав під комплексну забудову, зазначивши 

категорію земельних ділянок, коли вони надавалися, вказати їх площі. Лише 

потім можна приймати рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. 

 

Кріпак С.В.: 

Першим я вніс пропозицію прийняти даний проект рішення в цілому. 

 

 Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Кріпака С.В. прийняти даний проект 

рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 999 “Про розроблення детальних планів 

територій в районі вулиці Айвазовського та провулка Санаторного                            

у м. Кропивницькому” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

розгляд колективного депутатського звернення від 29 березня 2017 року”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1032. Доповідає Райкович А.П. ‒ міський 

голова. 

Зачитав колективне звернення депутатів міської ради від фракцій 

політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”, Радикальної 

Партії Олега Ляшка, ‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”, ВО ‟Свобода”                                  

від 30.03.2017 № 2080-мр/зв, звернення Громадської ради міста 

Кропивницького, підготовлене на підставі рішення зборів Громадської ради 

від 20.04.2017 (протокол № 6)  та ознайомив з проектом рішення. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Андрію Павловичу! 

Хто готував даний проект рішення? Я не вбачаю в ньому необхідності 

саме в такому формулюванні, в якому його винесено на розгляд. 

Якщо б у Вас як у головної посадової особи міста було бажання 

виконати вимоги, під якими підписалися 27 тисяч громадян, можна було б дати 

доручення профільним заступникам або керівникам виконавчих органів, щоб 

вони підготували відповідні проекти рішень вже на сьогоднішнє засідання і ми 

б вже розглядали проекти рішень, які б ці вимоги втілювали у життя. Частину 

з них сьогодні ми розглядали ‒ це скасування тарифів на вивіз сміття, на 

утримання будинків і прибудинкових територій. Ви бачите, що у цій сесійній 

залі ніякої підтримки немає. Текст даного проекту рішення немає ніякого 

підґрунтя.  

 

Райкович А.П.: 

Виконавчими органами в законний спосіб був підготовлений проект 

рішення. До мене звернулася Громадська рада і послідовно, крок за кроком, 

ми виконуємо домовленості. Була вимога винести це питання на розгляд сесії, 

на яку Ви декілька разів підряд не з’являлися і сьогодні з’явилися лише після 

обіду для того, щоб доповісти своє питання. Даним проектом рішення надано 

доручення відповідним виконавчим органам міської ради відпрацювати 

колективне звернення депутатів та у законний спосіб надати їм відповідь. За 

погодженням з громадським активом та громадськими організаціями була 

узгоджена саме така форма вирішення цього питання. 
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Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Зрозуміло, що вимоги, які ми озвучили, виконуватися не будуть. Але, 

якщо вже такий проект рішення запропонований і ми надаємо доручення 

виконавчим органам, то необхідно встановити термін виконання доручень. 

Пропоную встановити термін 10 робочих днів.  

 

Райкович А.П.: 

Терміни встановлені відповідними нормативними актами, тому 

додатково встановлювати їх немає необхідності. Проект рішення узгоджений 

з юридичним управлінням.  

Надійшла пропозиція від депутата Колісніченка Р.М. внести доповнення 

до даного проекту рішення, а саме встановити термін виконання                               

доручень 10 днів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1000 “Про розгляд колективного 

депутатського звернення від 29 березня 2017 року” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

розширення мережі природно-заповідного фонду”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1023. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, коротко пояснив проект 

рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція даний проект рішення прийняти за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1001 “Про розширення мережі природно-

заповідного фонду” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1024. Доповідає Гненний О.І. ‒ заступник 

начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради.  

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1002 “Про затвердження Положення про 

місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту міста Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

утворення формувань цивільного захисту”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1025. Доповідає Гненний О.І. ‒ заступник начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.  

Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1003 “Про утворення формувань цивільного 

захисту” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького проектної документації”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1027. Доповідає Ксеніч В.М. ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради. 

 

Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва 

міської ради: 

Під час розгляду даного проекту рішення профільною постійною 

комісією було запропоновано пункт 4 даного проекту рішення викласти в 

новій редакції: 

‟Доручити фінансовому управлінню спільно із управлінням 

капітального будівництва Кіровоградської міської ради опрацювати питання 

винайдення джерел фінансування будівельно-монтажних робіт за проектом 

‟Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по                                         

вулиці Металургів, 7-а в смт. Новому, м. Кропивницькому” за умови дольової 

участі бюджету смт. Нового не менше 10 % від загальної кошторисної вартості 

проекту”. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Хочу проінформувати колег з приводу цього питання. Я ознайомилася  з 

рекомендаціями постійної комісії. Хочу зазначити, що 10 % ‒ це майже                            

1,5 млн грн (10 % від всього бюджету смт. Нового). Мешканці                              

селища щорічно сплачують до бюджету міста Кропивницького більше                          

ніж 30 млн грн ПДФО. Окрім 3,5 млн грн на садочки ми нічого не надаємо 

селищу. Пропоную не підтримувати пропозицію постійної комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную даний проект рішення взяти за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

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

У мене є запитання до керівника фінансового управління міської ради. 

Який план бюджету смт. Нового і яке його перевиконання? 

За інформацією, яка озвучувалася на засіданні бюджетної комісії, сума                  

1,5 млн грн або 10 % ‒ це сума перевиконання бюджету смт. Нового з початку 

цього року. Також це стандартна процедура для всіх територіальних одиниць, 

які на умовах співфінансування залучають кошти інших бюджетів. Дякую. 

 

Яремчук В.С.: 

Ми не надаємо кошти іншому місту. Ми надаємо кошти мешканцям 

нашого міста. З міського бюджету ми щороку витрачаємо дотаційні кошти в 

сумі близько 12 млн грн на котельню, яка працює сьогодні. Реконструювавши  

котельню ми зекономимо кошти. По-друге, коштів, які є у селищному 

бюджеті, не вистачає на те, щоб ремонтувати дороги та виконувати інші 

роботи по капітальним ремонтам. У минулому році на відділ житлово-

комунального господарства селища було виділено всього 600 тис. грн. 

 

Краснокутський О.В.: 

Даний проект рішення розглядався профільною постійною комісією. 

Треба мати відповідальність за поповнення власного бюджету і за те, щоб ці 

кошти спрямовувалися на розвиток інфраструктури. Я хочу поставити 

запитання про обсяг селищного бюджету в цьому році та про суму щодо його 

перевиконання. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 

Станом на сьогодні бюджет смт. Нового по видатках складає 20 млн грн. 

Перевиконання бюджету за перше півріччя складає 800 тис. грн. Є можливість 

направити 1,5 млн грн як дольову участь на реконструкцію котельні. 

 

Райкович А.П.: 

Ми взяли даний проект рішення за основу.  

Валентино Сергіївно! Це питання впроваджується. Зараз ведеться 

процедура передачі документації. Ми вишукуємо фінансовий ресурс. Це 

питання буде вирішене в обов’язковому порядку на користь смт. Нового. 

Якщо Ви наполягаєте, я поставлю Вашу пропозицію на голосування.  
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Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1004 “Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

проектної документації” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                       

2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1033 (доопрацьований). Доповідає   

Ксеніч В.М. ‒ начальник управління капітального будівництва міської ради. 

 

Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Є додаткова пропозиція до даного проекту рішення. У зв’язку з 

прийняттям Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з 

державного бюджету на реконструкцію будівлі по вул. Архітектора                      

Паученка, 41/26 для створення та функціонування ЦНАП у форматі ‟Прозорий 

офіс” пропонуємо передбачити співфінансування шляхом перерозподілу 

коштів по Програмі у розмірі 1 336,0 тис. грн, з них: за рахунок коштів, 

передбачених на реконструкцію центрального входу парку ‟Ковалівський” ‒ 

836,0 тис. грн, за рахунок коштів, передбачених на реконструкцію 

господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під 

житловий будинок ‒ 500,0 тис. грн.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції, озвученої Ксенічем В.М. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1005 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання в користування житлового будинку по вул. Врубеля, 22”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1026. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник 

управління комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1006 “Про надання в користування житлового 

будинку по вул. Врубеля, 22” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                         

2016 року № 716 ‟Про надання згоди на безоплатну передачу каналізаційних 

насосних станцій із комунальної власності територіальної громади                                     

м. Кропивницького у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Кіровоградської області”. Проект рішення за реєстраційним № 1028. 

Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної власності міської 

ради. 

Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради, 

коротко пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення та основні його 

положення. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1007 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 716 ‟Про надання 

згоди на безоплатну передачу каналізаційних насосних станцій із 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Кіровоградської області” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання пільги з орендної плати дочірньому підприємству ‟Кіровоградтепло” 

товариства з обмеженою відповідальністю ‟Центр науково-технічних 

інновацій Української нафтогазової академії”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1127. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник управління 

комунальної власності міської ради. 

Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради, 

коротко пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення, основні його 

положення та відповів на запитання депутата Цертія О.М. 

 

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

виконавчих органів ради: 

Хотів би зауважити, що тарифи на опалення встановлює Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. Тарифи, які встановлені і діють станом на сьогодні, 

затверджувалися цією комісією. Дійсно, внесені зміни до законодавства і на 

початку опалювального сезону повноваження щодо встановлення тарифів 

спускаються на ланку місцевого самоврядування. Також хотів би зауважити, 

що в тарифі, який встановлено Національною комісією, не закладена така 

складова як орендна плата, 80 % тарифу складає плата за газ, інші 20 % ‒ 

оплата праці, електрична енергія, водопостачання. Рахунки підприємства є 

арештованими. Кошти на виплату заробітної плати підприємство отримує від 

виконавчої служби. Але потрібно зважати на стратегію розвитку, тому таке 

рішення виноситься на розгляд.  

За дорученням міського голови була вивчена система теплопостачання 

міста по обох підприємствах. За інформацією, яку опрацювали працівники 
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теплогенеруючих підприємств та виконавчих органів, є житлові будинки, в 

яких залишилося по одній-дві квартири з централізованим теплопостачанням. 

Станом на сьогодні є завдання опрацювати це питання, внести відповідні зміни 

або розробити програму, яка дасть можливість допомогти цим людям 

встановити автономне опалення, відключити та збалансувати систему 

опалення. А взагалі нам потрібна стратегія тепломодернізації нашого міста. 

Прошу депутатів підтримати даний проект рішення. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні колеги! 

Коли ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” брало в оренду цілісний майновий комплекс, 

воно зобов’язувалося залучити інвестиції, модернізувати обладнання, котельні 

за рахунок збільшення тарифу та забезпечити надзвичайно ефективну, якісну 

послугу з теплопостачання. Далі підприємство розпочинає накопичувати 

заборгованість за оренду майна, але не пропонує повернути майно, не визнає 

себе банкрутом, а просто не сплачує орендну плату, піднімає тарифи та заявляє 

про свої збитки. Якщо є такі збитки, то треба повертати майно.  

Шановні колеги! 

Закликаю вас не підтримувати даний проект рішення та не давати змоги 

наживатися на майні територіальної громади. 

 

Райкович А.П.: 

Ви, шановні депутати, не дали згоди на залучення інвестицій 

підприємством.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

На території міста є два теплогенеруючих підприємства. Потрібно 

предметно підходити щодо підготовки до опалювального періоду. Якщо 

рухатись шляхом, запропонованим депутатом Смірновим В.О, то можна 

повернути цілісний майновий комплекс, але всі знають скільки це буде 

коштувати для міського бюджету. Ви знаєте, скільки коштів було 

перераховано КП ‟Теплоенергетик” для проведення ремонтних робіт та 

запуску теплопостачання. Депутати знають про ці проблеми. 

Сьогодні багато речей не подобається. але це вимушені шляхи для того, 

щоб підготуватися до опалювального періоду та запустити котельні. Головне, 

що ми маємо майже безпроблемне підприємство на початок опалювального 

періоду. 

Багатьом присутнім депутатам і мені не подобається пропозиція щодо 

встановлення такої орендної ставки, але, зважаючи на складну ситуацію по 

двох теплогенеруючих підприємствах, закликаю депутатів дослухатися і 

підтримати даний проект рішення.  
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Шановні колеги! 

Дане питання піднімається протягом багатьох років ще з минулого 

скликання. Профільна постійна комісія тоді надавала доручення вивчити 

економічний стан даного підприємства, розглянути можливість повернення 

цілісного майнового комплексу до комунальної власності міста та розірвання 

договірних зобов’язань. Якщо встановити максимальну ставку по орендній 

платі, то ці кошти все одно не з’являться, враховуючи, що заробітна плата на 

підприємстві виплачується через виконавчу службу за рахунок виконавчих 

листів. А ми до цих коштів додамо віртуальні мільйони, які хочемо мати. 

Підприємство буде вимушене закладати ці кошти в складову тарифу, який ми 

з вами потім будемо затверджувати. Для того, щоб увійти в опалювальний 

період і остаточно не загубити це підприємство, альтернативи цьому рішенню 

немає. 

Прошу підтримати даний проект рішення. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Андрію Вікторовичу, Олеже Володимировичу! 

Дозвольте не погодитися з вами. По-перше, ми не зможемо впливати на 

процес стягнення заборгованості. Це приватне підприємство, яке самостійно 

буде вирішувати, з кого і в який спосіб стягувати кошти. Ми ніяким чином не 

причетні до цього процесу.  

По-друге, є комунальне підприємство, куди ми вкладаємо великі кошти. 

Також є приватне підприємство, яке, нібито, нічого не просить, окрім як 

задарма користуватися цілісним майновим комплексом. Коли підприємство є 

комунальним і ми можемо контролювати процес, знаємо на які цілі вкладаємо 

кошти, в тому числі і пільги, які надаємо: на реструктуризацію підприємства, 

його модернізацію, закупівлю нового обладнання.  

В даному випадку, ми не знаємо, яким чином та на які цілі витрачаються 

кошти, в якому стані знаходяться теплові мережі підприємства, та не можемо 

впливати на цей процес. Підприємство зробило розрахунки та просить 

встановити орендну ставку на рівні 0,5 %. А де ці розрахунки, де аналіз цієї 

ситуації? 

Зараз розглядати питання у форматі: надайте пільги, а по-іншому не                                        

буде ‒ це шантаж, який завтра буде повторюватися. Я не бачу сенсу для 

надання пільги. Підприємство підписувало угоду і знало про свої 

зобов’язання. Якщо підприємство не в змозі сплачувати кошти, то давайте 

повертати його у комунальну власність, вкладати кошти і обслуговувати.  
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

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

Наскільки я пам’ятаю, стосовно залучення інвестицій підприємством, 

йшлося про багатомільйонний кредит, де міська рада повинна була виступити 

гарантом. Звісно, що ми відмовили. Тоді власник підприємства навіть не 

виявив бажання приїхати і поспілкуватися з нами. Зараз відбувається те саме: 

бери і не плати. Таким чином спонукаємо інші підприємства, які взяли майно 

територіальної громади в оренду, йти таким шляхом. 

Що було зроблено підприємством протягом оренди комунального 

майна? 

Фракція ‟ВО ‟Свобода” не буде підтримувати даний проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще бажаючі виступити? Немає. Чи можливо даний проект рішення 

поставити на голосування за основу і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 8, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1008 “Про надання пільги з орендної плати 

дочірньому підприємству ‟Кіровоградтепло” товариства з обмеженою 

відповідальністю ‟Центр науково-технічних інновацій Української 

нафтогазової академії” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Згідно з Регламентом прийшов час оголосити перерву. Є пропозиція 

продовжити роботу сесії без перерви. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 
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Після перерви о 15.21. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвалося 31 депутат, відсутні 12 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 

2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1133. Доповідає                          

Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Я за те, щоб голосувати за даний проект рішення в цілому як за технічне 

питання, але прошу надати протокольне доручення найближчим часом 

скликати засідання робочої групи по громадському бюджету, тому що вже 

скоро розпочнеться наступний етап, але є багато питань. Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

В обов’язковому порядку. Аліно Анатоліївно, прошу підготувати таке 

доручення. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1009 “Про затвердження переліку проектів – 

переможців громадського бюджету м. Кропивницького на 2017 рік” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 червня                          

2016 року № 309 ‟Про затвердження Плану дій сталого енергетичного 

розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1029. Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника 

управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1010 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 309                                    

‟Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку                             

міста Кіровограда на період до 2020 року” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                         

“Про підтримку участі КП ‟Теплоенергетик” у проекті ‟Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України”. Проект рішення за реєстраційним                                         

№ 1123. Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1011 “Про підтримку участі                                                  

КП ‟Теплоенергетик” у проекті ‟Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня                          

2014 року № 3145 ‟Про затвердження Програми зайнятості населення                            
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м. Кіровограда на період до 2017 року”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 1131. Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1012 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 ‟Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 

2017 року” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 1037. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки 

населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1013 “Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по 

зору” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження передавального акта та перейменування загальноосвітньої 

школи”. Проект рішення за реєстраційним № 1031. Доповідає Костенко Л.Д. ‒

начальник управління освіти міської ради. 

Костенко Л.Д., начальник управління освіти міської ради, коротко 

пояснила основні положення проекту рішення. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1014 “Про затвердження передавального акта 

та перейменування загальноосвітньої школи” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження складу ліквідаційної комісії з питань припинення юридичної 

особи – комунального підприємства ‟Міськреклама” у новій редакції”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1122. Доповідає Мездрін В.М. ‒ начальник 

управління містобудування та архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1015 “Про затвердження складу ліквідаційної 

комісії з питань припинення юридичної особи – комунального 

підприємства ‟Міськреклама” у новій редакції” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в                                         

м. Кропивницькому у жилі будинки”. Проект рішення за реєстраційним                           

№ 1130. Доповідає Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради, відповів на запитання депутата Капітонова С.І. стосовно 

процедури переведення садових будинків у садових товариствах у жилі. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1016 “Про переведення садових (дачних) 

будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Верховної Ради України 

щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1124. Доповідає Шамардіна К.О. ‒ депутат міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1017 “Про звернення депутатів 

Кіровоградської міської ради до Верховної Ради України щодо 

ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про проведення допорогових закупівель”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1125. Доповідає Смірнов В.О. ‒ депутат міської ради. 

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

‟САМОПОМІЧ”), пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення, 
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ознайомив з проектом рішення та відповів на запитання депутата 

Краснокутського О.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь депутати Краснокутський О.В., 

Цертій О.М., Демченко М.І. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

2 0 0 3 5 

“НАШ КРАЙ” 0 0 2 3 5 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

3 0 0 0 3 

“Опозиційний блок” 0 0 0 0 0 

‟УКРОП” 0 0 1 1 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 0 0 1 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 0 0 0 0 0 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 1 0 1 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до Графіка прийому виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання в громадських приймальнях 

депутатів”. Проект рішення за реєстраційним № 1128. Доповідає                             

Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1018 “Про внесення змін та доповнень до 

Графіка прийому виборців депутатами Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання в громадських приймальнях депутатів” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КЗ ‟ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА 

ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ-2” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 2”. Проект рішення 

без реєстраційного номера. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 1019 “Про надання КЗ ‟ОБЛАСНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО 

РЕЗЕРВУ-2” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 2” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Перелік питань, запропонованих до розгляду на другому засіданні 

дев’ятої сесії міської ради, вичерпаний. Друге засідання дев’ятої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання завершено. 

Про дату та час проведення наступного засідання сесії вам буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


