УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 12
першого засідання четвертої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 26 липня 2016 року

м. Кропивницький

Четверту сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський
голова Райкович А.П.
Райкович А.П. перед початком сесії надав слово представникам
громадських організацій та громадянам міста, які записалися на виступ:
Саєнку І.В., який інформував щодо проекту Програми щодо боротьби з
карантинними рослинами;
Стрижакову А.О., Сінченку Д.В. стосовно перейменування міста
Кіровограда;
Козубу І.Б. стосовно перейменування міста Кіровограда та
затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;
Короткову В.В., Бородіній Т.І., Козиру Г.А. з питання затвердження на
посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради;
Представникам профспілкового комітету, батьківського комітету та
батькам
учнів
НВО
БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ
ЛІЦЕЙ
ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНА ШКОЛА загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 щодо
звільнення директора.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування “Рада-В”.
Шановні депутати!
На четверту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 40
депутатів, що становить більше половини складу міської ради. Відсутні 3
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депутати. Кворум, необхідний для проведення сесії, є. Четверту сесію
Кіровоградської міської ради оголошую відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Шановні депутати!
У роботі четвертої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
Салюк Сергій Миколайович ‒ заступник керівника Кіровоградської
місцевої прокуратури;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Шановні колеги!
Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії, яка
складається з трьох осіб і обирається міською радою після відкриття сесії. До
складу президії за посадою входять міський голова та секретар міської ради.
Третій член робочої президії обирається з числа голів постійних комісій
міської ради. Є пропозиція обрати до складу робочої президії голову
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження
та
комунальної
власності
Розгачова
Романа
Олександровича. Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Прошу Романа Олександровича зайняти місце в президії.
Шановні депутати!
Вам роздано проект порядку денного четвертої сесії міської ради, який
містить 103 питання. Пропоную проект порядку денного четвертої сесії
міської ради взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Шановні депутати!
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп,
головами постійних комісій, яка відбулась 25 липня 2016 року, було
запропоновано виключити з проекту порядку денного шість питань щодо
регулювання земельних відносин.
Перше питання ‒ за порядковим № 35, проект рішення за
реєстраційним № 475 ‟Про передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” у власність земельної
ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4
відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33)”. Хто за те, щоб
виключити дане питання з проекту порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Наступне питання ‒ за порядковим № 42, проект рішення за
реєстраційним № 482 ‟Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 50-а”. Хто
за те, щоб виключити дане питання з проекту порядку денного, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Наступне питання ‒ за порядковим № 52, проект рішення за
реєстраційним № 493 ‟Про надання ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Великій Перспективній, 80”. Хто за те, щоб виключити дане питання з
проекту порядку денного, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 39,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Наступне питання ‒ за порядковим № 55, проект рішення за
реєстраційним № 496 ‟Про надання Лагуткіній Л.В. дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою по вул. Гоголя, 69”. Хто за те, щоб
виключити дане питання з проекту порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Наступне питання ‒ за порядковим № 66, проект рішення за
реєстраційним № 507 ‟Про поновлення ТОВ ВКФ ‟КРЕЗ” договору оренди
земельної ділянки по вул. Родниковій”. Хто за те, щоб виключити дане
питання з проекту порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Наступне питання ‒ за порядковим № 80, проект рішення за
реєстраційним № 521 ‟Про передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” в оренду
земельних ділянок по вул. Волкова, 17”. Хто за те, щоб виключити дане
питання з проекту порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
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Також на погоджувальній нараді було запропоновано включити до
порядку денного четвертої сесії додаткові питання. Матеріали вам роздано.
Перше питання ‒ “Про виділення коштів на відшкодування додаткових
витрат для проведення поховання”, проект рішення за реєстраційним № 466,
доповідає Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення.
Пропоную розглянути це питання після питання за порядковим № 19 (проект
рішення № 457). Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Наступне питання ‒ “Про інформацію щодо діяльності ОКВП
‟Дніпро-Кіровоград”, доповідає Головченко О.О., в.о. генерального
директора ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”. Хто за те, щоб включити дане
питання до порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Наступне питання ‒ “Про встановлення мораторію (заборони) на
введення з 01 липня 2016 року в дію підвищення цін і тарифів для населення
на житлово-комунальні послуги в місті Кіровограді”, доповідає Цертій О.М.,
депутат міської ради. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку
денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Наступне питання ‒ ‟Про забезпечення опалювального сезону
2016/2017 років”, доповідає Бойко С.В., секретар міської ради. Хто за те, щоб
включити дане питання до порядку денного, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Пропоную вищезазначені питання розглянути після загальних питань.
Наступне питання ‒ ‟Про передачу КП ‟Кіровоград-Благоустрій”
Кіровоградської міської ради” в постійне користування земельної ділянки
для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення ‟Ковалівський”. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку
денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Наступне питання ‒ ‟Про надання ПП ‟Креативна кухня 2” дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Декабристів, 7/17”, проект рішення № 226. Хто за те, щоб включити дане
питання до порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 3,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 10.
Прийнято.
Пропоную вищезазначені питання розглянути після питань щодо
регулювання земельних відносин.
Будуть ще пропозиції щодо проекту порядку денного четвертої сесії?
Кріпак С.В, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Пропоную виключити з проекту порядку денного питання за
порядковим № 24, проект рішення за реєстраційним № 307 ‟Про
перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки міста”.
Даним проектом рішення топонімічна комісія при виконкомі міської ради
пропонує назви вулиць, не узгодивши їх ні з депутатами, ні з мешканцями
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міста.
Вчора до мене звернулися мешканці, які проживають по вул. Маршала
Говорова, яку пропонується перейменувати згідно з даним проектом
рішення. Вони категорично не згодні з назвою, яка пропонується. Вони
мають єдину думку та пропозицію з цього приводу.
Пропоную виключити даний проект рішення з проекту порядку
денного сесії, доопрацювати з депутатами та мешканцями вулиць, які
пропонується перейменувати.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Кріпака С.В. виключити з проекту
порядку денного четвертої сесії міської ради питання за порядковим № 24,
проект рішення за реєстраційним № 307 ‟Про перейменування вулиць,
провулків та інших об’єктів топоніміки міста”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Також надійшла пропозиція виключити з проекту порядку денного
четвертої сесії міської ради питання за порядковим № 23, проект рішення за
реєстраційним № 459 ‟Про затвердження Програми розвитку основ
громадянського суспільства та комунікації міської ради з громадою міста
на 2016 рік”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановний міський голово!
Шановні депутати!
До мене звернулися мешканці міста щодо перегляду ставок земельного
податку.
Зачитав депутатське звернення від 25.07.2016 № 2 (додається).
Пропоную виконавчому комітету, профільним постійним комісіям
міської ради повернутися до розгляду питання щодо затвердження ставок
земельного податку в частині оподаткування житла та винести це питання на
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розгляд сесії міської ради. У місті близько 50-60 % складають індивідуальні
житлові забудови. Інфраструктура там не зовсім впорядкована. Її
впорядкування в більшості випадків перекладається на плечі тих, хто там
проживає. Тому я порушую це питання і передаю своє депутатське
звернення.
Прошу ще раз розглянути це питання та при можливості зменшити
ставки земельного податку на землю, щоб зняти цей тягар з пенсіонерів, які
проживають у приватному секторі.
Райкович А.П.:
Пропоную депутатське звернення депутата Кролевця А.В. направити на
опрацювання, врегулювати його в міжсесійний період та про результати
проінформувати на наступній сесії міської ради. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Шановний Андрію Павловичу!
Шановні депутати!
Порушене питання також стосується і гаражних кооперативів. В межах
розгляду депутатського звернення депутата Кролевця А.В. прошу надати
доручення розглянути на засіданні постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
питання не тільки стосовно садових товариств, а й стосовно ставок
земельного податку для гаражних кооперативів.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб підтримати усне депутатське звернення депутата
Краснокутського О.В. в частині перегляду орендних ставок гаражним
кооперативам та розглянути його в такому ж порядку, як і депутатське
звернення депутата Кролевця А.В., прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Три місяці тому міською радою було підтримано мій депутатський
запит щодо взяття на баланс дитячих та спортивних майданчиків. Три місяці
рішення міської ради не виконується.
Прошу надати представникам Головного управління житловокомунального господарства доручення під час розгляду питання ‟Різне”
прозвітувати про виконання зазначеного рішення міської ради.
Райкович А.П.:
Прошу Головному управлінню житлово-комунального господарства
підготуватися та надати відповідну інформацію під час розгляду питання
‟Різне”.
Будуть ще пропозиції щодо проекту порядку денного четвертої сесії?
Немає.
Шановні депутати!
Є пропозиція затвердити проект порядку денного четвертої сесії міської
ради в цілому з внесеними змінами та доповненнями. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 439 ‟Про затвердження порядку денного
четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше
питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. Доповідає
Бойко С.В. ‒ секретар міської ради.
Надаю йому слово.
Перед оголошенням депутатських запитів Бойко С.В., секретар
міської ради, зачитав подяки депутатам міської ради Дризі В.В.,
Терзову Д.С., Кріпаку С.В. від голів квартальних комітетів та мешканців
міста за активну роботу, небайдуже ставлення та вирішення порушених
питань.
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Бойко С.В., секретар міської ради:
Шановні колеги!
За
міжсесійний
період
депутатами
міської
ради
було
подано 61 депутатський запит, з них щодо надання матеріальної
допомоги ‒ 57.
Зачитав
депутатські
запити
депутатів
міської
ради
Гребенчука Ю.Ф. (3 запити), Калапи С.Г., Маламена Г.С., Демченка М.І.,
Линченка М.Д., Шамардіної К.О., Табалова А.О. (по 4 запити),
Горбовського С.В., Голофаєва І.В. (по 8 запитів) та 46 депутатських
запитів груп депутатів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста та проект рішення.
Є ще депутатські запити щодо надання матеріальної допомоги?
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), оголосив особистий депутатський запит (додається) щодо
надання матеріальної допомоги мешканці міста.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
оголосив два колективні депутатські запити (додаються) щодо надання
матеріальної допомоги мешканцям міста.
Матяшова Л.П., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), оголосила колективний депутатський запит
(додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканцю міста.
Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив колективний
депутатський запит (додається) щодо надання матеріальної допомоги
мешканці міста.
Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”),
оголосила колективний депутатський запит (додається) щодо надання
матеріальної допомоги мешканці міста.
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з доповненням? Можливо.
Є пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому з
урахуванням депутатських запитів, озвучених депутатами Демченком М.І.,
Капітоновим С.І., Матяшовою Л.П., Терзовим Д.С., Волкожею Т.П. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 440 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради, зачитав депутатський запит групи
депутатів міської ради (додається) щодо ремонту дорожнього покриття
та 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” – 26,
“проти” – 1,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 441 “Про депутатський запит групи
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради, зачитав депутатський запит
Дриги В.В.(додається) щодо відновлення зовнішнього освітлення та 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” – 30,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення № 442 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Дриги В.В.” (додається).
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановний міський голово та секретарю міської ради!
Думаю, що неправильно з голосу включати та розглядати проекти
рішень, які потребують опрацювання, а тим більше виділення коштів з
міського бюджету. Є профільна постійна комісія, Головне управління
житлово-комунального господарства. Зараз ми прийняли рішення щодо
виділення коштів на асфальтування та освітлення.
З яких джерел ми будемо фінансувати ці роботи?
Райкович А.П.:
Ми дали доручення Головному управлінню житлово-комунального
господарства опрацювати це питання та надати нам інформацію. Далі ми
зберемося з керівниками фракцій і в межах затвердженої нами Програми
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста
Кіровограда на 2016 рік приймемо рішення.
Ми не будемо асфальтувати дороги за запитами.
Кролевець А.В.:
Якщо завтра всі депутати подадуть аналогічні депутатські запити, то
ми ніколи не впораємося з цією проблемою, тому що вона потребує
фінансування.
Сьогодні ми будемо розглядати питання щодо внесення змін до
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою
міста Кіровограда на 2016 рік. Тоді потрібно передбачити, щоб під час
коригування міського бюджету передбачити ці види робіт.
Райкович А.П.:
Пропоную під час Дня депутата більш поглиблено розглянути питання
щодо розгляду депутатських запитів, пов’язаних з фінансуванням та за
участю фінансового управління провести відповідну роз’яснювальну та
методичну роботу щодо підготовки та розгляду депутатських запитів.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зачитав колективний
депутатський запит (додається) щодо фінансування виготовлення адресної
атрибутики після перейменування вулиць міста та проект рішення.
Кролевець А.В., депутат міської ради:
Я пропонував доповнити даний проект рішення словами ‟після
остаточного перейменування вулиць”. Сьогодні ми зняли з розгляду питання
щодо перейменування вулиць. Вони також будуть перейменовані. Я
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пропонував би передбачити даним проектом рішення не тільки виготовлення
адресної атрибутики, а й друк довідника щодо змінених назв вулиць, щоб
люди могли орієнтуватися, щоб це було в комплексі. Але все це повинно
бути лише після перейменування всіх вулиць.
Цертій О.М.:
Я підтримую Вас у тому, що необхідно виготовити довідник. Але вже
зараз можна запустити механізм визначення виконавця робіт з виготовлення
цієї атрибутики. Для цього потрібно провести конкурс, а головне ‒ розробити
єдину стилістику. Вже сьогодні є з чого розпочинати і чим займатися.
Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
З одного боку я згоден, що не потрібно перекладати тягар щодо
виготовлення табличок на мешканців міста, а з іншого боку підтримати
депутата Кролевця А.В. у тому, що перейменування у місті має масовий
характер і ми не знаємо, коли воно закінчиться.
Також я вважаю, що кошти доцільніше витратити на важливіші речі:
ремонт прибудинкових територій, покрівель, освітлення, доріг та інше.
Вважаю, що це рішення не на часі.
Цертій О.М.:
Для міського бюджету це буде невелика сума, але для мешканців, які
зараз знаходяться у важкому фінансовому стані, навіть 100 чи 200 гривень ‒
це досить велика сума.
Це треба зробити централізовано і замінити таблички на будинках всіх
вулиць, які перейменовано.
Кролевець А.В.:
Дійсно, треба розробити стилізовану адресну атрибутику, але
розпочати роботи по фінансуванню та проведенню тендеру на її придбання за
кошти міського бюджету після остаточного перейменування всіх вулиць.
Тобто сьогодні треба почати з розробки, надати відповідне доручення
головному архітектору міста або художній раді, щоб міська рада затвердила
її дизайн, а потім і фінансування робіт.
Цертій О.М.:
Депутатським запитом передбачено проведення конкурсу, в тому числі
на розроблення найкращої стилістики адресної атрибутики. А додатково
виділяти кошти, якщо будуть з’являтися перейменовані вулиці, провулки та
інше, можна буде по мірі їх появи.
Прошу підтримати депутатський запит.
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
Шановна громадо!
Я підтримую цей депутатський запит, але у мене є пропозиція. Зараз у
світі досить поширена тенденція, коли розробляється фірмовий стиль міста.
У зв’язку з тим, що перейменування вже відбулося, можливо треба цю
проблему розглядати комплексно та розробляти новий фірмовий стиль міста,
нову айдентику міста, на основі якої приймати всі стилістичні рішення. В
тому числі і по табличкам.
Кролевець А.В.:
Прошу врахувати у даному проекті рішення пункт щодо виготовлення
інформаційних довідників щодо змінених назв вулиць, провулків та інших
об’єктів топоніміки міста.
Райкович А.П.:
В питаннях перейменування нам потрібно залучити кошти з
державного бюджету. Це передбачено законом.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з доповненням? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення,
озвучений депутатом Цертієм О.М., за основу і в цілому з урахуванням
пропозиції депутата Кролевця А.В., а саме доповнити проект рішення
пунктом щодо виготовлення інформаційного довідника про перейменування
вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки міста. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 443 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зачитав колективний
депутатський запит (додається) щодо підключення транспортних засобів
до Єдиної міської системи диспетчеризації та проект рішення.
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Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Особисто я не один раз чув скарги мешканців міста щодо
незадовільного стану пасажирських перевезень. Але це питання не вирішує
навіть половини проблеми. Якщо встановити GPS-передавачі, їх повинен
хтось контролювати. Нам потрібно розуміти, хто це буде робити і як це буде
зроблено.
По-друге, це знову ж таки витрачання коштів. Це буде зроблено за
рахунок коштів міського бюджету, або ляже на плечі перевізників, або
мешканців.
По-третє ‒ стан доріг. Ви знаєте, що в деяких місцях, особливо у
віддалених районах, є проблеми з рухом саме через незадовільний стан доріг.
Вважаю, що цю проблему треба вирішувати в комплексі. Це окреме
питання, яке навіть можливо необхідно обговорити з перевізниками, які зараз
виконують рейси маршрутами міста.
Цертій О.М.:
Відповідно до умов договору на перевезення, встановлення
GPS-передавачів є обов’язком перевізників. Але на сьогоднішній день вони
цього не виконали. Причина зрозуміла. Якщо їх підключать до Єдиної
міської системи диспетчеризації, яка вже працює і оброблює інформацію,
одразу буде видно, скільки працює транспортних засобів на маршруті, як
вони рухаються, чи дотримуються інтервалу руху та режиму перевезення.
Додаткових витрат на міський бюджет і на громаду міста покладено не буде.
Стосовно того, як розглядати це питання. Коли ми говоримо про
глобальне вирішення проблеми, як правило питання потім не вирішується.
Воно втрачається в кабінетах та комісіях. Даним проектом рішення
пропонуються чіткі заходи, які вже сьогодні дадуть конкретний результат.
Кожен мешканець зможе встановити на мобільному телефоні мобільний
додаток, або вийти з комп’ютера на електронний сайт і побачити, яким
чином пересувається транспорт у нашому місті. Це буде найкращий
контроль.
Відповідно до депутатського запиту пропонується доручити
профільному управлінню жорстко контролювати роботу всіх перевізників.
Табалов А.О.:
Ми знаємо, що послугами громадського транспорту користуються
бабусі і дідусі, які не мають смартфонів.
Якщо витрати лягають на плечі перевізників, чи передбачено це в
тарифі. Чи погодяться вони з таким тарифом і чи не будуть його
підвищувати? Чи проводилися бесіди з перевізниками з цього приводу, тому
що я на своєму підприємстві неодноразово намагався використовувати такі
GPS-передавачі. Якщо немає консенсусу, то їх просто ламають і система не
працює.
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Цертій О.М.:
Стосовно договору. Є пункт 2.4.21 договору на транспортні
перевезення, яким передбачено встановлення GPS-передавачів. Ці витрати
передбачені договором, який підписали перевізники.
Не тільки бабусі і дідусі їздять у маршрутному транспорті, а мобільний
додаток працює не тільки на смартфонах. Є сайт, на якому можна
спостерігати за рухом в реальному часі. Більше того, мова йде не тільки про
те, щоб дати можливість громаді контролювати рух. Є профільне управління,
яке відповідає за рух транспорту. Управління також може за допомогою
Єдиної міської системи диспетчеризації робити висновки відносно
перевізників, які порушують режим та інтервал руху. Іншого шляху боротьби
з тим, що у вечорі або у пізній час немає транспорту на громадських
маршрутах, я не бачу.
Дуже часто перевізники навмисно не дотримуються режиму
перевезень. Зокрема, мова йде про те, що треба додавати транспорт у час
‟пік” або вранці працює менше транспорту. Вирішення цієї проблеми лежить
тільки в одній площині ‒ жорсткий контроль. З цього треба починати.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
У минулому скликанні затверджувалася програма і виділялися кошти з
міського бюджету на придбання відповідного обладнання. Хотів би, щоб
управління розвитку транспорту та зв’язку проінформувало міського голову
про ефективність використання бюджетних коштів, які було виділено.
Цертій О.М.:
Ще раз хочу наголосити, що у місті працює Єдина міська система
диспетчеризації, яка підключена до глобального сервера. Просто не
підключені транспортні засоби до цієї системи. Треба примусити їх
підключити GPS-передавачі до цієї системи і контролювати, як вони
здійснюють перевезення.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
Це питання дійсно дуже важливе, але у матеріалах сесії, які нам
роздано, міститься питання щодо Програми, пунктом 1 якої пропонується
впровадження диспетчеризації та моніторингу міського пасажирського
транспорту за допомогою GPS навігаційного обладнання, передбачено вид
додаткового розпорядчого документа, як додаткові умови до договорів на
регулярні перевезення. Чи є сенс розглядати окремий депутатський запит з
цього питання?
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Цертій О.М.:
Ця система вже працює. Ви можете зараз спостерігати за рухом
транспорту на сайті Кіровоградської міської ради. Немає іншого механізму,
щоб змусити всіх перевізників підключити транспортні засоби до цієї
системи.
Ми зараз будемо розглядати програми, будемо їх переписувати,
розглядати на комісіях, на сесіях. А питання вирішується просто. Пропоную
підтримати озвучений мною депутатський запит і вирішити цю проблему раз
і назавжди.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Від імені громади ми вже заключили договори з перевізниками, в яких
є пункт про те, що вони зобов’язані це зробити. Чому ми зараз ведемо про це
дискусію?
А щодо доцільності голосування за депутатський запит, то сьогодні ми
підтримали два запити щодо житлово-комунального господарства, хоча
також будемо розглядати питання щодо внесення змін до відповідних
програм. Доцільно було б підтримати цей депутатський запит.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Хочу проінформувати, що сьогодні ми будемо розглядати надзвичайно
важливе рішення стосовно виділення коштів на придбання тролейбусів з
метою поновлення повернутого у власність міста комунального підприємства
та його тролейбусного парку. Після того, як у нас буде ефективний,
потужний
новий високоякісний транспорт, який відповідає сучасним
вимогам, тоді ми зможемо диктувати моду в питаннях пасажирських
перевезень. Ми створимо ідеальну модель транспортного забезпечення,
пасажирських перевезень і будемо закликати в законний спосіб, в ринкових
умовах до впровадження новітніх форм управління.
Просив би відтермінувати це питання в часі і врахувати його в
програмі на майбутній рік. Зараз треба наповнити тролейбусний парк та
працювати по тих програмах, які вже затверджені. Тоді це буде актуально і
доцільно.
Якраз сучасні підходи, про які Ви говорите, Олександре
Миколайовичу, передбачені у проекті програми щодо тролейбусного парку.
Цертій О.М.:
Мова іде не про конкуренцію між перевізниками, а про контроль за
рухом їх транспортних засобів. Питання дуже просте. Є система, кошти, які
витрачені на неї, але ця система не працює, тому що не всі підключають свої
транспортні засоби до цієї системи. Навіщо тоді говорити про інші види
транспорту, якщо зараз просто треба змусити перевізників виконати умови
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договорів. Прошу поставити запит на голосування.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Андрію Павловичу!
Як і більшість мешканців нашого міста, я користуюся громадським
транспортом і бачу наскільки переповнений маршрутний транспорт зранку.
Ввечері неможливо виїхати у віддалені мікрорайони. Сподіваюся на те, що
Ви про це знаєте.
Не потрібно переносити це питання. Мешканці міста страждають від
цієї проблеми.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з доповненням? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення,
озвучений депутатом Цертієм О.М., за основу і в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 8,
“не голосували” – 11.
Прийнято рішення № 444 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), озвучив
депутатський запит (додається) щодо встановлення світлофора.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), підтримав депутатський запит
депутата Краснокутського О.В.
Райкович А.П.:
Є
пропозиція
підтримати
депутатський
запит
депутата
Краснокутського О.В. щодо встановлення світлофора. Головному
управлінню житлово-комунального господарства Кіровоградської міської
ради опрацювати депутатський запит та підготувати інформацію про
виконання даного рішення депутату міської ради Краснокутському О.В. і
управлінню апарату міської ради в місячний термін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 39,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 445 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Згідно з вимогами Регламенту я маю оголосити перерву. Надходять
пропозиції півгодини попрацювати, а потім оголосити перерву. Немає
заперечень? Немає.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради”. Проект рішення за реєстраційним № 453. З даного
питання доповім я.
Шановні депутати!
Я хотів би проінформувати, що посада заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради ‒ куратора гуманітарної галузі, є
надзвичайно відповідальною. Більше півроку гуманітарна галузь перебуває
без координатора. Це ненормальна ситуація і непродуктивна робота, тим
більше, коли заплановано впроваджувати низку масштабних проектів. На
попередніх сесіях я двічі пропонував кандидатуру від фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”, пропонував позапартійну
кандидатуру. Жодна із запропонованих мною кандидатур не найшла
підтримки і не набрала достатньої кількості голосів депутатів. Я
максимально дотримувався демократичних засад і не йшов на прийняття
вольового рішення. Я не призначав навіть виконуючого обов’язки на цю
посаду, тому що вважаю, що в цьому питанні повинна бути максимально
витримана і депутатська етика і засади демократії.
Як міський голова я зобов’язаний шукати компроміс і працювати з
представниками всіх фракцій як в господарському, так і в кадровому
форматі. Взагалі я просив би всіх вас більше опікуватися суто
господарськими проблемами міста і менше думати про велику політику.
Переконаний, що ми здатні зробити багато корисних справ для громади,
якщо відмовимося від популізму і бажання подобатися своїм виборцям. Як це
роблять деякі політики з Верховної Ради України.
Ремонтувати лікарні, утеплювати школи, дитсадки, встановлювати там
сучасне обладнання, забезпечувати навчально-виховний процес, годувати
дітей якісними обідами і давати їм міцні знання. Тут потрібні не партійні
лозунги, а щоденна робота та кошти в бюджеті міста. Нам треба більше
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думати над тим, як покращувати економіку, створювати нові підприємства.
Гуманітарна галузь теж залежить від цих параметрів.
Закликаю поглянути на весь комплекс проблем з порозумінням і
прийняти виважене рішення. Тим більше, що будь-який заступник чи
керівник управління працює під вашим безпосереднім контролем і під моїм
системним наглядом.
До мене звернулися громадські організації: Обласна спілка профспілок
працівників освіти, Голова Кіровоградської обласної організації атестованих
працівників України, Голова Кіровоградського обласного клубу ‟За правову
державу”, президія Кіровоградського міського комітету профспілки
працівників освіти в підтримку запропонованої мною кандидатури.
За моїм дорученням Наталія Євгеніївна відвідала засідання всіх
постійних комісій міської ради, оголосила свої плани. Вони схожі з планами,
проголошеними мною під час передвиборчої кампанії.
Пропоную заслухати Наталію Євгеніївну відносно поглядів на
організацію роботи. Головним завданням на посаді повинно бути виконання
затверджених нами програм на 2016 рік. Вона буде зобов’язана ефективно
використати кожну копійку та розглянути і врахувати пропозицію депутатів
по напрямкам.
Дзюба Н.Є., кандидат на посаду заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради:
Шановний міський голово, шановні депутати, присутні!
Хочу сказати, що я свідомо іду у міську владу і буду працювати з
командою міського голови та депутатським корпусом, який налаштований
на розвиток нашого міста в гуманітарній сфері. Адже всі передумови цього у
нас є. Ми маємо надзвичайну історичну, культурну, освітню спадщини. І
завдання теперішньої влади забезпечити в місті розвиток освіти, медичного
обслуговування, спорту, соціального захисту містян.
Найголовніше в освіті на сьогоднішній день – дати учням якісні
знання.
Починається процес формування громадянина України з дошкільного
навчального закладу, який повинен бути рівноцінним за умовами
перебування дітей, кадровою підготовкою вихователів, технічним
забезпеченням як в центрі міста, так і на його окраїнах.
Загальноосвітні навчальні заклади в цей час модернізуються. На днях
ми познайомимося з новою концепцією розвитку освіти. Проводиться
моніторинг з питань надання якості знань учням, доцільності перебування
вихованців в школі третього ступеня, де не завжди вистачає необхідного
технічного та кадрового забезпечення. В результаті – низький рівень знань.
Ми повинні готувати дітей до життя таким чином, щоб закінчуючи школу,
громадянин України, зважаючи на ринок праці, мав професійні навички і за
потреби міг забезпечити себе матеріально.
Всі ми знаємо, що в епоху розвитку науково-технічного прогресу
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навчальні заклади повинні бути комп’ютеризованими. Адже ми йдемо в
Європу і повинні використовувати новітні технології навчання, досягнення
науки і техніки, впроваджуючи їх у своїй роботі. І це також є у планах
міської влади і в моїх планах.
Для більш якісної роботи, в місті необхідно мати науково-освітній та
культурний центр, де буде сконцентрована передова наукова думка, буде
місце для творчих та наукових ідей, де зможуть проявити таланти молоді,
незаангажовані творчі сили, які, до речі, необхідно готувати і до управління
освітою в місті. Тільки в сумі досвіду і молодої енергії ми досягнемо
результату.
Іще один дуже важливий аспект: соціальний захист освітян. Кожного
року в освіту приходять молоді спеціалісти. Це ті люди, які можуть зробити і
роблять для розвитку освіти міста дуже багато. За ними йдуть діти, але не всі
витримують перевірку зарплатою. На 1300-1400 грн сьогодні не прожити.
Тому вважаю, що і в цьому питанні необхідна допомога влади, депутатського
корпусу, бізнесу. Завдячуючи владі та депутатам, в першому кварталі цього
року, найменш оплачувані працівники бюджетної сфери в освіті отримали
доплату. Сподіваюсь, що такі виплати будуть проводитись і надалі для всіх
бюджетників.
Для повноцінного розвитку освітянської галузі необхідно розвивати
інфраструктуру кожного навчального закладу. Школа, особливо на окраїнах
міста, на сьогодні є центром, платформою розвитку мікрорайону. Тому до неї
повинен бути під’їзд, освітлена територія, у кожному закладі має бути актова
та спортивна зали і т.д. Чим достойніші умови для жителів мікрорайону буде
створено, чим більше дітей та молоді будуть займатись спортом та різними
видами мистецтв, тим менше їх буде на обліку в кримінальній поліції.
Необхідно проводити заходи по енергозбереженню навчальних
закладів, забезпечення учнів підручниками.
Отже, це коротко ті питання, над якими необхідно працювати в
освітянській галузі в першу чергу.
Стосовно медичної галузі.
Міська влада фінансує тільки заклади першого рівня (амбулаторії) та
другого рівня (міські поліклініки та стаціонари). У нас дуже сильні медичні
спеціалісти. Бракує високотехнологічного оснащення. Депутатським
корпусом прийнята програма розвитку медичної галузі міста, де чітко вказані
пріоритети розвитку галузі. Не секрет, що жителі міста стали частіше хворіти
на серцеві хвороби. Період реабілітації після них дуже складний. Тому місту,
як повітря, потрібен інсультний центр.
Ще одна проблема, яка турбує місто, ‒ це гемодіалізний центр. Десятки
жителів міста чекають черги до обласного гемодіалізного центру. А вона
підійде тільки тоді, коли хтось з пацієнтів помре. Тому нам необхідно мати в
місті свій гемодіалізний центр.
Вважаю, що в місті необхідно впорядкувати дитячі лікувальні заклади.
Багато молодих мам хочуть народжувати в обласному перинатальному
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центрі, який забезпечений всім необхідним обладнанням та кадрами. Але не
завжди є змога туди потрапити, адже там по медичним показникам
народжують жінки з усієї області.
Міська влада може зробити все для того, щоб в місті функціонував
перинатальний центр.
Ще одне питання, яке потребує вирішення, ‒ це впорядкування роботи
спеціалізованої медико-санітарної частини № 19.
В місті необхідно мати пристойні мінімуми для надання допомоги та
оздоровлення людей пільгових категорій. Необхідні сучасні комплекси
соціального обслуговування в плані комфортабельності для відвідувачів. Тут
може бути взірцем досвід роботи Вінницької міської ради.
Питання, які є першочерговими у спортивній галузі, ‒ це достатнє
фінансування та матеріально-технічне забезпечення галузі, забезпечення
кадрами та забезпечення підготовки спортсменів високого класу.
Необхідно підтримувати стан тих спортивних споруд, які
функціонують у місті, потрібно відновити роботу басейнів, які знаходяться
на балансах міських навчальних закладів, та використовувати їх для
оздоровлення і спортивного розвитку містян.
Дуже хочу, щоб наше місто, наша степова Еллада, яка має історію в
декілька століть, продовжувало розвиватись не тільки економічно, а й
культурно.
Поєднати історію та культуру міста. Для цього необхідно почати з
витоків. Поновити та привести до ладу музейні експозиції. Продовжувати
розвивати музейний туризм, театральне, музичне, художнє мистецтво,
співочі надбання, фольклорні заходи. Використовувати потенціал міських
бібліотек для культурного розвитку жителів міста. Це першочергові
завдання, над якими працюєте ви. В разі обрання мене на посаду заступника
міського голови, я також докладу до вирішення цих питань свої знання і
досвід.
Райкович А.П.:
Які будуть запитання?
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановний Андрію Павловичу!
Шановні колеги, громадо!
Шановна Наталіє Євгеніївно!
У мене враження, що ми ходимо по колу і ‟наступаємо на ті самі
граблі”.
Коли ми затверджували двох профільних заступників міського голови,
говорилося про те, що є дуже багато роботи, яку вже зараз потрібно робити і
немає часу на те, щоб зволікати. Тоді ми провели скорочений конкурс, коли
під час засідання депутатських фракцій ми знайомилися з людьми. Але була
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розмова, що надалі буде дійсно відкритий конкурс, в якому буде брати участь
не одна кандидатура, щоб було з кого вибирати.
Райкович А.П.:
Прийшов міський голова і запропонував кандидатури своїх
заступників. Це моя команда, з якою я буду виконувати роботу та звітувати
перед громадою. А Ви говорите, що я не дав в демократичний спосіб
провести конкурс.
Смірнов В.О.:
Я продовжу. У Вашій передвиборчій Програмі було проголошено, що
на всі керівні посади будуть призначатися виключно за конкурсом: ні за
кумівством, ні за партійними квотами і так далі. Так, це складний процес. Він
складніше за той, який пропонуєте Ви. Але всі успішні громади в світі
прийшли до цього. Якщо ми хочемо бути успішною громадою, то і ми маємо
до цього процесу прийти. Дякую.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Наталіє Євгеніївно!
Вас ще не обрали на посаду, а Ви вже ігноруєте Регламент. Ви
проігнорували співбесіди з депутатськими фракціями і групами. Також,
дивлячись на автобіографічну довідку, хочу зазначити, що Ви свідомо
приховали інформацію про те, що у 2010 році Ви були обрані від Партії
регіонів депутатом міської ради, а у 2015 році балотувалися в депутати
міської ради від ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ. Звичайно, що це вже свідомий
вибір.
Ваша політична сила разом з комуністами привели на Україну війну.
Як Ви, представник цієї політичної сили, будете зустрічатися з дітьми
загиблих воїнів, інвалідами, пораненими і дивитися їм у вічі?
Дзюба Н.Є.:
Сьогодні я хочу подякувати перш за все тим громадським активістам,
які дали мені таку всебічну, глибоку характеристику. Сьогодні я дізналася
про себе дуже багато. Люди, які мене ніколи не бачили, характеризували
мене на сесії.
По-перше, я ніякого відношення до війни не маю. Я ‒ мати, в мене
також є діти. І я, як і всі матері у всьому світі, не хочу, щоб була ця війна.
По-друге, я дивлюся дуже відкрито і чесно у вічі кожній людині. Тому
що особисто я нічого поганого не зробила. Навпаки, я роблю все для того,
щоб допомагати воїнам АТО, їх батькам, дітям.
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Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟ВО ‟Свобода”,
співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Я переконаний, людина може вийти з Партії регіонів, але дуже важко
позбутися Партії регіонів в людині. Суспільство дало досить сильне
засудження цій партії після подій ‟Майдану”. Після цього ця політична сила
зробила ребрендинг. Ви свідомо пішли з ними на вибори, підтримуючи всі
їхні злодіяння, у тому числі і війну. Кожна частинка будувалася на, нібито,
місцевому патріотизмі. Як це у нас намагався побудувати Ларін С.М. Таким
же способом це все вибудовувалося на Донбасі. Станом на сьогодні ми третій
рік маємо війну, яка триває, на якій безуспішно гинуть наші хлопці. Це було
зроблено силами кожного ‟регіонала”, кожного, хто за них голосував.
На засіданні постійної комісії Ви говорили нам, що не є залежними від
Партії регіонів. Більшість людей Вам не вірять. Чому тоді станом на сьогодні
Вас переважно підтримують представники партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”?
Питань дуже багато. Вам віри немає.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги, присутні!
Сьогодні такий день, коли є що пригадати, декому нагадати, про що
заявити. Ми можемо робити чіткі висновки стосовно дій міського голови.
Особисто у мене немає жодних питань щодо пані Дзюби Н.Є. Їй
запропонували посаду і вона погодилася. Але є незрозумілою позиція Андрія
Павловича. Я відверто про це говорю.
У минулому році під час передвиборчої кампанії в обласній філармонії,
коли відбувалося висування Вас на посаду міського голови, Ви чітко заявили,
що будете працювати виключно у форматі більшості демократичної коаліції,
орієнтуватися виключно на демократичні політичні сили, які орієнтуються на
Європу та вільну незалежну українську державу. Ми з Вами проводили
двогодинний прямий ефір на обласному телебаченні, на якому Ви також про
це заявляли. Я, в свою чергу, звертався до виборців, які підтримували партію
‟Батьківщина”, щоб вони підтримали Вашу кандидатуру на посаду міського
голови.
Що відбувається сьогодні? Я раніше Вас дуже поважав як людину. Я за
Вас агітував виборців, агітував весь наш партійний актив, який забезпечив
Вам перемогу на виборах міського голови. Ви стали міським головою
завдяки підтримці демократичних партій, в тому числі, завдяки партії
‟Батьківщина”.
На початку червня у нас відбулася розмова, на якій був присутній
депутат Цертій О.М., коли Ви заявили свою позицію про те, що на цій посаді
буде працювати представник виключно від демократичних політичних сил.
Це міг бути й представник від партії ‟Батьківщина”. На той момент я вже не
мав бажання претендувати на цю посаду.
Сьогодні Ви просто вносите кандидатуру від партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ
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БЛОК” ‒ від іншої протилежної політичної сили. Фактично сьогодні Ви
перебігли на інший бік ‟барикад”. Ви зрадили тих людей, які Вас
підтримували і допомогли Вам стати міським головою. Я як керівник міської
організації партії ‟Батьківщина” хочу заявити, що партія ‟Батьківщина”
вважає Вас першим зрадником нашого міста. Дуже прошу Вас! Одумайтеся і
не робіть подібних помилок!
Вам потім потрібно буде дивитися людям у вічі.
Райкович А.П.:
Ви ще дуже молода людина, науковець. Просив би Вас не чіпляти
‟ярлики” мені, Почесному громадянину міста. За моє життя держава дала
мені відповідну оцінку. Громада також дасть оцінку моїм діям, які я роблю з
метою консолідації та щоб місто жило і працювало, а не для того, щоб у
кулуарах ми розігрували ‟золоту фішку”. Майте совість. Схаменіться.
Працюємо нормально, відкрито, не розвішуючи ‟ярлики”. Закликаю вас
займатися конкретними справами, а не політиканством. Думайте, що
говорите.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Андрію Павловичу!
Головуючий не має права коментувати виступи. Будь ласка, врахуйте
це.
Хочу сказати, що міське управління освіти занадто заполітизоване
політичною силою ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”. Про це знають всі, але не
прийнято говорити. Коли ми затвердимо цю людину керувати саме цим
управлінням і гуманітарною галуззю, ми підсилимо їх позицію і вплив цієї
політичної партії. Вважаю, що навпаки треба вливати нові сили і блокувати
таку політизацію. А відбувається зовсім по-іншому.
Запитання до виступаючої. Яка Ваша думка з цього приводу.
Дзюба Н.Є.:
Хочу сказати одне, що сьогодні я дивлюся на цю залу, на виступи, і
мені здається. що це не міська рада. Це не люди, які прийшли працювати для
міста та створювати добробут, розвивати медицину, освіту. Це просто
політичний клуб. Давайте повернемося обличчям до людей. Потрібно бачити
перш за все людину з її якостями, знаннями, уміннями, а потім політичні
амбіції.
Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”):
Шановні колеги, присутні!
Цю людину я знаю дуже давно. Я працюю в освіті 35 років. Хочу
сказати, що таких людей, які вміють працювати, треба бачити на всіх рівнях.
Давайте не будемо говорити про політику, не будемо жінку мішати з війною.

26

Вона проти того, щоб була війна, щоб страждали діти, сім’ї, матері. Давайте
будемо говорити за розвиток міста, особливо освіти, медицини, культури,
спорту. Вона має великий досвід, і цей досвід обов’язково дасть результат.
Я бажаю Вам успіху. Хочу, щоб депутати підтримали Вас. Наталіє
Євгеніївно! Ми в Вас віримо!
Колісніченко Р.М.
Шановні колеги!
Андрій Павлович створював демократичну більшість, яка сьогодні є в
існуючому форматі. Сьогодні, Андрію Павловичу, Ви руйнуєте цю більшість
таким своїм кроком. Ви знищуєте те, що ми разом створювали. Після того, як
на стратегічно важливу посаду, відповідальну за розвиток всієї гуманітарної
галузі, буде призначено кандидатуру від ‟ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ”, то
говорити про більшість в існуючому форматі ми не зможемо. Я констатую
правдиві факти.
Андрію Павловичу, будь ласка, відповідайте за свої слова!
Райкович А.П.:
Я відповідаю і за свої слова, і за дії.
Є ще запитання? 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” – 21,
“проти” – 11,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 5.
Не прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Андрію Павловичу!
Я змушений зробити заяву від імені учорашньої більшості. Абсолютно
зрозуміло, що сьогодні сформувалася нова більшість між Вами за рахунок
‟ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ”.
Хочу нагадати, що Ви перший мер міста, який був обраний після
революції Гідності, під час якої загинула ‟Небесна сотня”, після якої
загинули і продовжують, на жаль, гинути тисячі найкращих синів нашої
незалежної України. За Вас проголосували патріотично налаштовані
мешканці міста, люди, які хотіли кращого життя, змін на краще, хотіли жити
по-новому. А замість цього Ви запропонували всім нам жити по-старому за
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рахунок незрозумілих домовленостей з ‟ОПОЗИЦІЙНИМ БЛОКОМ”.
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” ‒ це та політична сила, яка вчора недвозначно дала
Вам зрозуміти, якої вони думки відносно Вас. І сьогодні Ви хочете утворити
нову більшість?
А зараз в знак протесту проти такої політики, коли формується нова
більшість, цинічно і брутально ігноруючи всі домовленості, я закликаю всю
демократичну більшість вчорашнього формату покинути цей зал засідань.
Дякую.
Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви об 15.11 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвався 21 депутат. Відсутні ‒ 22. Оголошую
перерву в роботі четвертої сесії.
Перше засідання четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання оголошую закритим. Дякую за роботу.

Міський голова

А. Райкович

