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П Р О Т О К О Л  № 65 
сорок третьої позачергової сесії  
Кіровоградської міської ради  

шостого скликання 
 

від 09 грудня 2014 року м. Кіровоград 
 
Сорок третю позачергову сесію Кіровоградської міської ради шостого 

скликання відкриває секретар міської ради Марковський І.І. 
 
Марковський І.І.: 
Шановні депутати! 
Прошу зареєструватися. 
Зареєструвалося 46 депутатів. 
 
Шановні депутати! 
На сорок третю позачергову сесію Кіровоградської міської ради 

шостого скликання прибуло та зареєструвалося 46 депутатів, що становить 
більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення 
пленарного засідання сесії, є. 

Сорок третя позачергова сесія Кіровоградської міської ради шостого 
скликання оголошується відкритою.  

 
Звучить Державний Гімн України. 

 
Марковський І.І.: 
Шановні депутати! 
В роботі сорок третьої позачергової сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання беруть участь: 
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у                

м. Кіровограді ради; 
Корольов Володимир Сергійович – секретар Новенської селищної ради. 
 
Шановні колеги! 
На адресу Кіровоградської міської ради надійшов лист від голови 

Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування Жванії Д.В., до предмету відання якого належать 



питання виборів в Україні, щодо розгляду клопотання Кіровоградської  
міської ради шостого скликання про необхідність призначення позачергових 
виборів Кіровоградського міського голови Кіровоградської області у зв'язку з 
припиненням повноважень Кіровоградського міського голови Саінсуса 
Олександра Дмитровича та прийняття Верховною Радою України відповідної 
Постанови. 

Зачитав лист голови Комітету Верховної Ради України з питань 
державного будівництва та місцевого самоврядування Жванії Д.В. 
від 26.11.2014 № 04-16/11-4861 (додається). 

 
Шановні колеги! 
Відповідно до статті 136 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії. Пропоную 
до складу робочої президії обрати голову постійної комісії міської ради 
з питань регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 
зовнішньоекономічної діяльності Полонського Ігоря Олеговича.  

Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 
“ за” – 48, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 4. 
Прийнято. 

 
 Ігоре Олеговичу! Запрошую Вас до президії. 

Шановні депутати! 
Відповідно до статті 131 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання на час роботи сесії утворюється секретаріат сесії міської 
ради у кількості трьох осіб: одного депутата, який обирається на сесії і є 
головою секретаріату, та працівників управління апарату міської ради. 
Працівники управління апарату міської ради на місці. Пропоную головою 
секретаріату обрати депутата Радченка Олега Леонідовича. Немає 
заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 
Результати голосування: 

“ за” – 46, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Олег Леонідович виконує обов'язки голови секретаріату на своєму 
робочому місці.  

Шановні депутати! 



Нам необхідно затвердити порядок денний сорок третьої позачергової 
сесії міської ради, на якій пропонується розглянути питання “Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 
“Про міський бюджет на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3860. 
Матеріали депутатам роздано. 

Інших пропозицій немає ? Немає. 
Хто за те, щоб затвердити проект порядку денного сорок третьої 

позачергової сесії міської ради в цілому, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 
“ за” – 50, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 1. 
 
Прийнято рішення № 3727 “Про затвердження порядку денного 

позачергової сорок третьої сесії Кіровоградської міської ради шостого 
скликання” (додається). 

 
Марковський І.І.: 
Шановні депутати! 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 
“Про міський бюджет на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3860. 
Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 
“ за” – 50, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 1. 
 
Прийнято рішення № 3728 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський 
бюджет на 2014 рік” (додається). 

 
Бєлов В.В., депутат міської ради (голова депутатської групи 

“Єлисаветград”):  
Шановний Іване Івановичу! 
До мене звернулися депутати Кіровоградської міської ради з проханням 

оголосити колективний депутатський запит щодо надання матеріальної 
допомоги мешканці міста Кіровограда, яка має онкозахворювання та 
потребує термінової допомоги. 



Оголосив колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 09.12.2014 № 793/6-дз-к (додається) щодо надання 
матеріальної допомоги.  

 
Марковський І.І.: 
Є пропозиція підтримати колективний депутатський запит депутатів 

Кіровоградської міської ради з питань надання матеріальної допомоги 
громадянам міста, відділу соціальної підтримки населення, управлінню 
охорони здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський 
запит та підготувати інформацію про виконання даного рішення депутатам і 
управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін, 
контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, заступника 
міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень. Хто за 
дану пропозицію, прошу голосувати. 

 
Результати голосування: 

“ за” – 51, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 1. 

 
Прийнято рішення № 3729 “Про колективний депутатський запит 

депутатів Кіровоградської міської ради” (додається). 
 
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний): 
Іване Івановичу! 
У мене є запитання до вас або, можливо, до виконавчого комітету 

міської ради щодо виконання депутатських запитів депутатів міської ради. 
Сьогодні на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, 
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку депутати 
розглядали питання щодо виконання протягом місяця депутатського запиту 
від 10.11.2014 № 771/6-дз (додається) щодо забезпечення дровами семи 
малозабезпечених сімей. Депутатський корпус на сесіях міської ради приймає 
рішення, а виконавчий комітет ігнорує і не виконує їх. 

 
 Марковський І.І.: 
 Я хочу пояснити, що виконавчий комітет ніколи не ігнорує депутатські 
запити депутатів міської ради. Інша справа, що необхідно вивчити питання, 
порушене у запиті, та з'ясувати ситуацію.  
 Є ще бажаючі виступити? Немає. 

Шановні депутати! 
Порядок денний сорок третьої позачергової сесії Кіровоградської 

міської ради шостого скликання вичерпано. 
Дякую за роботу. 



Сорок третя позачергова сесія Кіровоградської міської ради шостого 
скликання оголошується закритою. 

 
 

Звучить Державний Гімн України. 
 
 

Секретар міської ради        І.Марковський 


