
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  64 

позачергової сімнадцятої сесії Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 04 жовтня 2019 року м. Кропивницький 

 

Позачергову сімнадцяту сесію міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Андрій Райкович. 

 

А.Райкович: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 
 

Депутатів прошу зареєструватися. 
 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

На позачергову сімнадцяту сесію міської ради прибуло та 

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

проведення засідання сесії, є.  

Враховуючи те, що позачергова сесія міської ради скликана за ініціативи 

громади та групи депутатів, пропоную організувати роботу таким чином, щоб 

представники громади, активісти могли виступити в ході обговорення 

питання, включеного до порядку денного.  

 

Шановні депутати! 

Позачергову сімнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького 

оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Є пропозиція обрати до складу робочої президії сесії голову постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку Олега Краснокутського. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Прошу Олега Володимировича зайняти місце в робочій президії. 

 

Шановні присутні! 

До мене звернулася група депутатів, а також представники громадських 

організацій міста Кропивницького з ініціативою щодо проведення 

позачергової сесії міської ради для розгляду питання ‟Про звернення Міської 

ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради 

України”, яке, на погляд громади, має важливе політичне значення для 

майбутнього нашої держави, а саме для її суверенності та незалежності. 

Надійшла відповідна письмова вимога групи депутатів, підготовлена згідно з 

вимогами Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

Матеріали вам роздано. 

Враховуючи вищевикладене, пропоную затвердити порядок денний 

позачергової сімнадцятої сесії міської ради з одного питання в цілому. Інші 

питання пропоную розглянути на черговій вісімнадцятій сесії міської ради                      

08 жовтня 2019 року.  

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна): 

Шановні колеги! 

Зважаючи на суспільну необхідність щодо прийняття рішення з питання 

‟Про звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента України та 

Верховної Ради України”, враховуючи текст звернення, розданий вчора 

депутатам міської ради, підготовлено альтернативний проект рішення та текст 

звернення. Прошу включити це питання до порядку денного позачергової 

сімнадцятої сесії міської ради.  

Матеріали роздано.  

 

А.Райкович:  

Шановні депутати, громадо! 

Є пропозиція визначити порядок денний позачергової сімнадцятої сесії з 

одного питання. В ході обговорення цього питання ми обов’язково заслухаємо 

всіх депутатів та визначимося відносно єдиного тексту звернення. Необхідно 

відпрацювати всі пункти та підготувати одне єдине звернення.  

 

В.Яремчук: 

Я не заперечую.  
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О.Цертій, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Хотів би доповнити інформацію депутата В.Яремчук. Справа в тому, що 

вчора депутати обговорювали проект рішення, підготовлений депутатом 

С.Капітоновим. Є багато зауважень щодо стилю запропонованого ним тексту 

звернення міської ради до Президента та Верховної Ради України, тому 

вважаємо за необхідне затвердити інший текст звернення, підтримавши при 

цьому ті ж самі вимоги та відстоюючи ті ж самі інтереси.  

Саме тому групою депутатів було напрацьовано текст звернення Міської 

ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради 

України, який, на думку депутатів, більше відповідає ситуації, яку ми маємо 

на сьогоднішній день.  

Мушу зазначити, що вчора Президент України дав інтерв’ю, в якому 

озвучив інформацію відносно майбутнього та статусу Закону України ‟Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 

та Луганської областей”, а саме Володимир Зеленський чітко заявив, що Закон 

діє до кінця 2019 року, буде розроблятися новий проект закону. Тому у тексті 

звернення, підготовленого депутатом С.Капітоновим, я не бачу необхідності 

акцентувати увагу на Законі, який приймався ще у 2014 році. 

Пропоную розглянути альтернативний варіант проекту рішення, 

запропонований депутатом В.Яремчук, та включити його до порядку денного 

позачергової сімнадцятої сесії.  

 

А.Райкович: 

Олександре Миколайовичу! 

До порядку денного пропонується включити питання ‟Про звернення 

Міської ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради 

України”, а не окремі звернення депутатів. В процесі обговорення цього 

питання кожен депутат та представники громадськості матимуть можливість 

висловити свою думку та надати пропозиції щодо тексту звернення. Далі 

будуть поставлені на голосування надані пропозиції або оголошено перерву, 

для створення депутатської редакційної групи за участю громадськості, яка 

підготує та внесе на розгляд єдиний текст звернення. Пропоную роботу в 

такому форматі.  

Також була домовленість сьогодні не розглядати депутатські запити та 

інші питання.  

Ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний 

позачергової сімнадцятої сесії з одного питання ‒ ‟Про звернення Міської 

ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради 

України”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 



4 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2894 “Про затвердження порядку денного 

позачергової сімнадцятої  сесії Міської ради міста Кропивницького” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні присутні! 

У роботі позачергової сімнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Олександр Кришко ‒ голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Сергій Денисенко ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Міський голова надав слово громадянам, які записалися на виступ:  

 

А.Бойку, голові спілки офіцерів України у Кіровоградській області, який 

на початку виступу проінформував, що протягом останніх п’яти років в 

України йде війна, гинуть громадяни України: цивільне населення, 

військовослужбовці, патріоти, добровольці, які боронять цілісність та 

незалежність країни. Запропонував вшанувати пам'ять загиблих хвилиною 

мовчання.  

Подякував депутатам міської ради за підтримку ініціативи 

громадськості скликати позачергову сесію міської ради. Пояснив, що 

причиною скликання позачергової сесії міської ради стало погодження так 

званої ‟формули Штайнмаєра” у Мінську. Повідомив, що представляє думку 

волонтерського, ветеранського рухів, добровольців, які знаходяться на 

передових позиціях у зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході України 

та не згодні відступати з відстояних позицій, де гинули українські патріоти.  

Від імені військових запевнив присутніх, що найбільше бажають миру в 

Україні люди, які пройшли через ‟пекло” війни, але цей мир має бути здобутий 

не ціною поразки, здачею національних інтересів держави, марно загублених 

життів. Закликав депутатів відкинути політичні амбіції задля збереження 

державності і національних інтересів України та підтримати 

запропонований проект рішення. 

 

І.Козубу, представнику Української добровольчої армії, який 

проінформував депутатів міської ради про результати мітингу 
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громадськості стосовно погодження ‟формули Штайнмаєра” у Мінську. 

Запропонував Міській раді міста Кропивницького:  

1. Засудити ‟формулу Штайнмаєра”. 

2. Заявити: ‟Ні капітуляції!”. 

3. Звернутися до Президента та Верховної Ради України щодо широкого 

обговорення вищезазначеного питання. 

Висловив своє відношення до ситуації, що склалася стосовно погодження 

‟формули Штайнмаєра”, озвучив можливі наслідки. Закликав депутатів не 

допустити застосування вищезазначеної формули.  

 

О.Кирилюк, яка зауважила, що жодному громадянину, з присутніх у 

сесійній залі, не байдужа доля України. Нагадала про події, які відбувалися в 

державі у 2014 році, в тому числі про поширення ідеї федералізації країни. 

Детально пояснила дії, передбачені ‟формулою Штайнмаєра”, її наслідки та 

виступила проти спроби впровадження цієї ‟формули”. Закликала депутатів 

міської ради захистити національні інтереси держави, звернутися до органів 

центральної влади з метою запобігти спробам позбавити Україну 

унітарності та незалежності.  

 

Т.Бородіній, яка озвучила думку військовослужбовців стосовно 

погодження ‟формули Штайнмаєра” та закликала депутатів міської ради, 

не зважаючи на політичні погляди, звернутися до Президента та Верховної 

Ради України і заявити, що країна не приймає капітуляцію. 

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

зауважив, що колеги депутати не повідомили його, як ініціатора розгляду 

звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента та Верховної 

Ради України, про підготовку альтернативного тексту звернення. Пояснив, 

що основним питанням, яке необхідно розглянути на позачерговій сесії міської 

ради, має бути засудження дій Президента та Верховної Ради України щодо 

прийняття ‟формули Штайнмаєра” із застосуванням положень Закону 

України ‟Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей”. Озвучив позицію фракції ВО ‟Свобода” 

відносно вищезазначеного Закону. Звернув увагу, що підготовлений ним текст 

звернення розроблений по пунктах з метою створення можливості для його 

редагування. Зачитав текст звернення та пояснив зміст кожного його 

пункту.  

Заявив, що націоналісти категорично проти широкого обговорення 

питання та проведення референдуму, оскільки в країні йде війна, а активна 

громада завжди знаходиться у меншості.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), застеріг депутата 

С.Капітонова від емоційних проявів у вигляді запропонованого тексту 

звернення міської ради до Президента та Верховної Ради України. Висловив 
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свою думку щодо засудження дій Верховної Ради України та запропонував 

затвердити текст звернення з метою застерігти від необачних кроків, які 

можуть викликати негативні наслідки, якщо не відбудеться широке 

обговорення процесів, що мають відбутися на тимчасово окупованих 

територіях. Звернув увагу, що ‟формула Штайнмаєра” недеталізована, 

чітко не сформульована та не оформлена документально, а лише озвучена на 

рівні заяв. Запропонував говорити про більш широкі та зрозумілі речі, а саме 

про недопущення закріплення особливого статусу на тимчасово окупованих 

територіях без обговорення та врахування національних інтересів. 

Наголосив, що згідно із заявою Президента України В.Зеленського Закон 

України ‟Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей” припиняє дію у 2019 році та 

розробляється новий проект закону. Зазначив, що не може відбутися місцевих 

виборів на тимчасово окупованих територіях до моменту відновлення всіх 

державних інституцій, забезпечення перехідного періоду для роботи 

українських засобів масової інформації, щоб люди зрозуміли, в якому напрямку 

рухається країна. Проінформував, що у альтернативному тексті звернення 

до Президента та Верховної Ради України, підготовленого депутатом 

В.Яремчук, акцент зроблено на вищезазначених ключових моментах. 

Запропонував розглянути зазначений текст звернення, врахувати всі 

зауваження та зробити акцент на ключових моментах.  

 

С.Капітонов прокоментував виступ депутата О.Цертія та наголосив на 

необхідності висловити чітку та беззаперечну позицію. 

 

К.Шамардіна, депутатка міської ради (голова міжфракційного 

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

‟Рідний край”), підтримала прохання представників громадськості без 

політики затвердити текст звернення міської ради до Президента та 

Верховної Ради України. Запропонувала затвердити компромісний текст 

звернення з урахуванням думок всіх депутатів.  

 

С.Капітонов погодився спільно з депутатами доопрацювати текст 

запропонованого ним звернення.  

 

А.Бойко запропонував міському голові оголосити перерву, під час якої 

представникам депутатських фракцій та громадськості узгодити 

компромісний текст звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України та Верховної Ради України. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), запропонував не 

поспішати з прийняттям рішення, оголосити перерву, створити робочу 

групу, яка має вивчити, проаналізувати запропоновані депутатам тексти 

звернень міської ради до Президента та Верховної Ради України та 

підготувати узгоджений варіант.  
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В.Смірнов, депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), запропонував шляхом проведення рейтингового 

голосування визначити один із запропонованих варіантів текстів звернень, 

який взяти за основу. 

 

В.Яремчук пояснила підстави щодо підготовки альтернативного тексту 

звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента України та 

Верховної Ради України.  

 

М.Гречуха, громадський активіст, від імені громадськості закликав 

депутатів не заговорювати питання, підтримати ініціативу депутата 

С.Капітонова, внести необхідні правки та продемонструвати позицію міста: 

незгоду громадян щодо відводу військ з українських позицій та здачі їх 

бойовикам; забезпечення територіальної цілісності держави гарантом 

Конституції України та вжиття ним всіх необхідних заходів щодо 

переміщення українських позицій до державного кордону.  

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), запропонував прийняти 

рішення, яке буде влаштовувати ініціаторів його розгляду, підтримав 

пропозицію міського голови оголосити перерву, протягом якої представникам 

депутатських фракцій, громадськості опрацювати питання та підготувати 

єдиний узгоджений текст звернення та винести його на голосування. 

 

А.Райкович запропонував депутатам переглянути відеоматеріали 

звернення Президента України В.Зеленського до українського народу щодо 

‟формули Штайнмаєра”, повернутися до вечірньої розмови Міністра 

закордонних справ України В.Пристайка та голови парламентського 

Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва Б.Яременка, щоб краще зрозуміти позицію держави. 

Пояснив, що сьогодні немає іншого варіанта, як виказати свою думку відносно 

ситуації, яка склалася в Україні. 

 

Міський голова відмітив, що питання, порушене громадою на 

позачерговій сімнадцятій сесії міської ради, є надважливим для всіх громадян. 

Зауважив, що розуміє перестороги кожної людини, а також підкреслив, що 

всі громадяни України бажають миру, але також їх хвилює питання, якою 

ціною цей мир може бути здобутий. Пояснив, що можна проголошувати 

багато заяв, але головне, щоб ці заяви були дієвим механізмом державної 

політики. Наголосив, що найтяжче досягти балансу, витримати позицію, 

погодитись на компроміс, який збереже країну та людей. Проінформував, що 

світова політика зараз основана на тому, що всі питання вирішуються 

шляхом переговорів, тому з агресором доведеться говорити, але головне 

визначитись яким чином. Підкреслив, що перед Президентом України 

поставлена надскладна задача. Проінформував, що зранку спілкувався з 
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керівництвом та військовослужбовцями 3-го окремого полку спеціального 

призначення. Наголосив, що необхідно виважено, принципово, але надзвичайно 

мудро висловлювати свою позицію.  

 

А.Табалов, секретар міської ради, запропонував дійти до спільного 

варіанту тексту звернення шляхом обговорення питання, внесення пропозицій 

без оголошення перерви та створення робочої групи. Вніс пропозицію взяти за 

основу та доопрацювати текст звернення, підготовлений головою фракції                    

ВО ‟Свобода”, шляхом проведення голосування за кожен пункт.  

 

Депутати С.Капітонов, К.Шамардіна повторно оголосили свої 

пропозиції щодо розгляду питання ‟Про звернення Міської ради міста 

Кропивницького до Президента України та Верховної Ради України”. 

 

Міський голова пояснив депутатам порядок розгляду пропозицій, 

внесених депутатами. 

 

На прохання С.Капітонова депутат В.Яремчук зачитала підготовлений 

нею текст звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента 

України та Верховної Ради України. Наголосила, що озвучений проект 

звернення було напрацьовано з метою підготовки узгодженого тексту 

звернення. Запропонувала взяти за основу будь-який з підготовлених текстів 

та доопрацювати його.  

 

О.Цертій проінформував, що після того, як проект звернення буде взято 

за основу, ним буде запропоновано додатковий пункт щодо недопущення 

проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях.  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутата В.Смірнова провести рейтингове 

голосування відносно проекту звернення Міської ради міста Кропивницького 

до Президента України та Верховної Ради України, який буде взято за основу. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію секретаря міської ради А.Табалова 

взяти за основу проект звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України та Верховної Ради України, запропонований депутатом 
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С.Капітоновим, а потім внести до нього зміни. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

К.Шамардіна повторно озвучила свою пропозицію: оголосити перерву, 

представникам депутатських фракцій спільно з представниками 

громадськості підготувати компромісний текст звернення та винести його 

на розгляд міської ради.  

 

О.Цертій припустив, що під час перерви депутати не дійдуть згоди. 

Запропонував повернутися до голосування за пропозицію відносно проведення 

рейтингового голосування. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Цертія щодо повернення 

до голосування відносно проведення рейтингового голосування. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Є пропозиція взяти за основу проект звернення Міської ради міста 

Кропивницького до Президента України та Верховної Ради України, 

запропонований депутатом С.Капітоновим. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 
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Шановні колеги! 

Ставлю на голосування пропозицію взяти за основу проект звернення 

Міської ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради 

України, запропонований депутатом В.Яремчук. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Оголошується перерва на 30 хвилин. Прошу керівників фракцій надати 

пропозиції щодо депутатів, які візьмуть участь у роботі над текстом звернення 

Міської ради міста Кропивницького до Президента України та Верховної Ради 

України. 

 

Після перерви о 14.53 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 24 депутати, відсутні 19 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

А.Райкович: 

Шановні присутні! 

Протягом перерви група з числа депутатів та представників громади 

підготувала текст звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України та Верховної Ради України, в якому врахувала пропозиції 

депутатів та громади.  

Надаю слово Дмитру Завражному для оголошення підготовленого тексту 

звернення. 

 

Д.Завражний, голова Кіровоградського обласного благодійного фонду 

‟Наш дім”, зачитав текст звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України та Верховної Ради України. 

 

А.Райкович: 

Чи є у депутатів запитання, пропозиції, зауваження? Немає. 



11 
 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проект рішення та текст 

звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента України та 

Верховної Ради України за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2895 “Про звернення Міської ради міста 

Кропивницького до Президента України та Верховної Ради України” 

(додається). 
 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Питання, включене до порядку денного позачергової сімнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуто. 

Дякую за роботу. 

 

Позачергова сімнадцята сесія Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
 


