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П Р О Т О К О Л  №  17 

шостого засідання четвертої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 23 вересня 2016 року м. Кропивницький 

 

Шосте засідання четвертої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Міський голова надав слово представникам громадських організацій та 

мешканцям міста відповідно до поданих заяв: 

Сінченку Д.В., голові КОО ‟Асоціація Політичних Наук”, який 

проінформував про підтриману петицію щодо перерозподілу коштів 

місцевого бюджету; 

Панченко Н.Л., голові квартального комітету № 8 Фортечного району, 

яка закликала депутатів до конструктивної роботи; 

Чущенко Л.П., голові квартального комітету № 18 Подільського 

району, яка повідомила про проблеми мікрорайону, а також подякувала 

депутату Шамардіній К.О. за надану фінансову допомогу мешканцям, які 

постраждали внаслідок автокатастрофи.  

 

Міський голова надав слово депутатам міської ради. 

 

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

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”), зачитала звернення щодо розробки та 

затвердження Положення про громадський бюджет міста (копія 

додається). 

 

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

‟САМОПОМІЧ”), звернувся з вимогою дотримуватися вимог Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання щодо закриття сесії міської 

ради після розгляду всіх питань порядку денного та після заслуховування 

виступів відповідно до поданих заяв закрити четверту сесію і скликати 

чергову сесію згідно з нормами Регламенту. 
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Міський голова та секретар міської ради вручили депутату                         

Терзову Д.С. Почесну грамоту Кіровоградської обласної ради за вагомий 

особистий внесок у розвиток соціально-економічної сфери міста та активну 

громадську позицію.  

Далі міський голова надав слово Мельник А.Ю., начальнику слідчого 

відділу Кіровоградського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, яка 

коротко проінформувала депутатів про хід кримінального провадження щодо 

фактів перешкоджання діяльності депутатів міської ради. Міський голова 

звернувся з проханням періодично інформувати депутатський корпус з 

зазначеного питання. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 

 

Шановні депутати, запрошені! 

На шосте засідання четвертої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 40 депутатів, відсутні 3 депутати. Кворум, необхідний для 

проведення сесії, є. Розпочинаємо роботу засідання сесії.  

 

Шановні депутати! 

У роботі шостого засідання четвертої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської (Фортечної) 

районної у м. Кіровограді ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної 

у м. Кіровограді ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Літвін Анна Юріївна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури; 

керівники комунальних підприємств міста;  

керівники виконавчих органів Кіровоградської міської ради;  

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, третім членом робочої президії обрано голову постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності Розгачова Романа 

Олександровича. 
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Шановні депутати! 

На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп, 

головами постійних комісій, яка відбулась 22 вересня 2016 року, було 

погоджено пропозиції щодо розгляду на шостому засіданні четвертої сесії 

п’яти питань згідно з додатковими пропозиціями, які роздано депутатам: 

‟Про депутатські запити депутатів міської ради”; 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на 

яку набувається на аукціоні (1,43 га)”, зупинено розпорядженням міського 

голови від 04.08.2016 № 7; 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на 

яку набувається на аукціоні (1,97 га)”, зупинено розпорядженням міського 

голови від 04.08.2016 № 8; 

‟Про надання ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 80”, проект рішення за реєстраційним № 493; 

‟Про передачу КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської 

ради” в постійне користування земельної ділянки для розміщення парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги”, 

проект рішення за реєстраційним № 565; 

Різне. 
 

Шановні депутати! 

Пропоную також включити до порядку денного четвертої сесії міської 

ради питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 29 березня 2016 року № 138 ‟Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”. Мова йде про 

преміювання спортсменів, які стали призерами Паралімпійських ігор. Прошу 

сьогодні розглянути це питання. Вчора вони повернулися до міста. В 

понеділок ми плануємо організувати зустріч з ними від імені громади.  

Пропоную включити дані питання до порядку денного четвертої сесії. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
 

Прийнято рішення № 561 “Про внесення доповнень до порядку 

денного четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав звернення                          

від фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ” в міській раді до міського голови 
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з пропозицією щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської 

ради Бойка С.В. (додається), запропонував включити до порядку денного 

четвертої сесії міської ради питання ‟Про дострокове припинення 

повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Бойка С.В.” та розглянути його після питання ‟Про депутатські запити 

депутатів міської ради”. 

 

Райкович А.П.: 

Я можу включити дане питання до порядку денного лише в тому разі, 

якщо більшість депутатів підтримає таку пропозицію.  

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

четвертої сесії міської ради питання ‟Про дострокове припинення 

повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Бойка С.В.”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 10, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного ‟Про депутатські 

запити депутатів міської ради”. Надаю слово секретарю міської ради                             

Бойку С.В. 

 

Секретар міської ради, від імені мешканців міста оголосив подяки 

депутату Цертію О.М. за системну депутатську роботу і допомогу у 

вирішенні нагальних питань мешканців виборчого округу, привітав з днем 

народження та депутату Дризі В.В. за організацію екскурсійної поїздки 

ветеранів Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці, небайдужість та 

оперативне вирішення проблем виборців.  

  

Бойко С.В., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

За період перерви між засіданнями сесії депутатами міської ради було 

подано два депутатських запити від груп депутатів щодо надання матеріальної 

допомоги мешканцям міста. 
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Зачитав депутатські запити (додаються) та проект рішення. 

 

Є ще депутатські запити щодо надання матеріальної допомоги? 

 

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

депутатська група ‟Європейський вибір”), оголосив три депутатські  запити 

від груп депутатів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканцям міста. 

 

Захаров І.М., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосив три індивідуальні депутатські 

запити та депутатський запит від групи депутатів (додаються) щодо 

надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити? Немає.  

Чи можливо озвучений проект рішення поставити на голосування за 

основу і в цілому з доповненнями? Можливо. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому з 

урахуванням депутатських запитів, озвучених депутатами Захаровим І.М. та 

Маламеном Г.С. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 562 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Бойко С.В., секретар міської ради, зачитав колективний депутатський 

запит (додається) щодо фактів перешкоджання діяльності депутата міської 

ради та проект рішення.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні депутати! 

Як професійний адвокат просив би доповнити озвучений депутатський 

запит в частині внесення правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань не тільки за статтями 351 та 126, а і за статтями 129                                          
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та 296 Кримінального кодексу України, так як Андрій Павлович повідомив про 

те, що були погрози за день до сесійного засідання, які були реалізовані під 

час самого засідання. Тобто також була погроза вбивства.  

Прошу внести зазначене правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за статтями 126, 129, 296 та 351 Кримінального 

кодексу України. Дякую. 

 

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

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

Я просив би керівника юридичного управління прокоментувати, чи не 

виходить це за межі повноважень депутатів міської ради: інкримінувати статті, 

про які йдеться в депутатському запиті. На минулому засіданні сесії депутат 

Волков І.В. правильно зазначив, що депутатський запит повинен складатися з 

пунктів: підтримати депутатський запит, певному управлінню чи відділу 

опрацювати запит.   

 

Райкович А.П.: 

Я погоджуюся з Вами, Сергію Івановичу.  

Юридичне управління отримає депутатський запит, опрацює його та у 

визначений термін надасть відповідну інформацію.  

Коли депутатський запит буде розглядатися юридичним управлінням, 

ми обов’язково доповнимо його за змістом, щоб все відповідало нормативно-

правовій базі. 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати озвучений колективний 

депутатський запит з урахуванням пропозиції депутата Ларіна А.С. стосовно 

посилення юридичної складової запиту. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 563 “Про колективний депутатський запит 

депутатів Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

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

Прошу вас, шановні колеги, підтримати мій депутатський запит. 

Мешканці багатоповерхових будинків в мікрорайоні Новомиколаївки вже 

п’ять діб залишаються відключеними від газопостачання через те, що 

підприємство-монополіст вирішило провести профілактичні роботи, 
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пообіцявши, що ці роботи будуть проведені протягом 18, 19 вересня.                   

Станом на сьогодні мешканцям повідомили, що потрібно ще чекати. Частина 

людей вже знаходиться на межі.  

Пропоную доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства звернутися до керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо вирішення 

порушеного питання з метою недопущення подібних ситуацій. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Краснокутського О.В. 

Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 564 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається). 
 

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

Олега Ляшка), оголосив депутатський запит (додається) щодо відсутності 

тротуарних доріжок по вул. Ушакова. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Демченка М.І. Прошу 

визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 565 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Демченка М.І.” (додається). 

 

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

Олега Ляшка): 

Шановні депутати! 

Хотів би оголосити депутатське запитання. Всі ви знаєте про ситуацію, 

яка відбулася навколо комунального закладу ‟Навчально-виховне об’єднання 

‟Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості ‟Надія” 
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Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. Була звільнена 

директор Приліпко В.І. 

На мою думку, це звільнення відбулося незаконно. Можу сказати, що з 

директором зводяться рахунки начальником управління освіти.  

Прошу відповідно до Регламенту та Закону України ‟Про статус 

депутатів місцевих рад” до кінця сесії надати вичерпну інформацію про 

законні підстави щодо винесення догани та звільнення з посади директора 

комунального закладу ‟Навчально-виховне об’єднання ‟Багатопрофільний 

ліцей – фізико-математична школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                    

№ 18 – центр дитячої та юнацької творчості ‟Надія” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області” Приліпко В.І. 

Також хочу нагадати, що на позаминулій сесії я озвучував пропозицію 

під час розгляду питання ‟Різне” заслухати звіт відповідних виконавчих 

органів стосовно виконання підтриманого депутатського запиту щодо 

визначення балансоутримувачів дитячих та спортивних майданчиків в місті.  

У минулій каденції це питання піднімав депутат Краснокутський О.В., 

але воно не вирішене. Не виконаний і мій депутатський запит.  

Прошу у питанні ‟Різне” надати інформацію, чому до цього часу 

зазначене рішення міської ради не виконане. Дякую. 

  

Райкович А.П.: 

Прошу заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень 

підготувати інформацію або надати можливість начальникам відповідних 

управлінь виступити під час розгляду питання ‟Різне” та надати пояснення 

депутатам.  

Є ще депутатські запити? 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Шановні присутні! 

На мій депутатський запит за № 450 щодо забезпечення питною водою 

мешканців селища Нового, який було підтримано депутатами міської ради 

28.07.2016, я отримала відповідь 14.09.2016 ‒ через 48 календарних днів. Але 

порушення строку надання відповіді не є основною проблемою.  

Важливо те, що за два місяці так і не вирішилося питання ризику 

припинення водопостачання для новенців, а сама відповідь містить лише опис 

ситуації і проблеми із завищеними тарифами на водопостачання та 

водовідведення. Зараз відбуваються судові процеси з громадою селища. Хочу 

повідомити, що останнім рішенням Господарський апеляційний суд став на 

захист мешканців селища Нового та задовольнив позов громади щодо незгоди 

стягнення з неї комунальним підприємством ‟Теплоенергетик” суми у розмірі                              
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1 000,200 тис. грн. Питання тарифів мною як депутатом міської ради від 

селища Нового піднімалося півроку тому. Збиралися наради із залученням 

спеціалістів. Виїжджало керівництво міста до селища. Та, на жаль, поки що не 

запропоновано жодного варіанту щодо допомоги мешканцям.  

Я розумію, що це питання дуже непросте. Але час вже переходити від 

розмов до пошуку вирішення питання.  

Тому прошу: 

1. Розробити механізм врегулювання питання тарифів на 

водопостачання та водовідведення для мешканців селища Нового.  

2. Врегулювати питання стабільного водопостачання та врахувати всі 

ризики його зупинення. 

3. Провести службову перевірку щодо відповідності посадової особи, 

яка порушила пункт 4 статті 34 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, чим перешкоджала мені та моїй депутатській діяльності. 

Прошу підтримати мій депутатський запит.  

 

Райкович А.П.: 

Я поставлю на голосування пропозицію підтримати Ваш депутатський 

запит, Валентино Сергіївно. Разом з тим я звертаюся до депутатів. Вивчіть і 

усвідоміть, що по суті може бути депутатським запитом. Ви виписуєте 

програми, які вимагають великих капіталовкладень. Крім того, ви ще по 

пунктах встановлюєте терміни і вказуєте суми, які потрібно витратити на ті чи 

інші заходи. Це не відповідає по суті тому, що є депутатським запитом.  

Ставлю на голосування депутатський запит Яремчук В.С. Прошу 

визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

До мене як до депутата міської ради постійно звертаються                               

виборці ‒ мешканці багатоквартирних будинків, з проханням допомогти у 

вирішенні проблем, пов’язаних з отриманням дозволів на відключення від 

централізованого і встановленням автономного опалення.  
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В системі теплозабезпечення багатоквартирних будинків існує дві 

глобальні проблеми, які вимагають системного і ґрунтовного підходу задля їх 

вирішення. 

Перша проблема ‒ низька якість послуг з теплопостачання. На 

превеликий жаль, з кожним роком ця проблема лише загострюється і 

поглиблюється, тому що виділяється недостатньо коштів для фінансування 

всіх необхідних заходів, щоб ці інженерні мережі, за допомогою яких 

подається теплоносій до багатоквартирних будинків, підтримувати у 

належному технічному стані, ремонтувати та реконструювати.  

Друга глобальна проблема ‒ непомірно висока вартість послуг з 

централізованого опалення.  

Хочу нагадати, що Національна комісія, яка здійснює регулювання в 

сфері енергетики та комунальних послуг і, на мій погляд, є нелегітимною в 

контексті статті 19 Конституції України, своєю постановою вдвічі збільшила 

вартість гігакалорій теплоносія. Це призвело до того, що вартість 

централізованого опалення зросла вдвічі.  

Депутати вносили на розгляд міської ради колективний депутатський 

запит. Я був одним з ініціаторів цього запиту: щодо встановлення мораторію 

на підвищення вартості послуг житлово-комунального господарства і 

приведення цін до обґрунтованого і прийнятного рівня. Але, на превеликий 

жаль, цей депутатський запит не знайшов підтримки. Тому вже в цьому 

опалювальному сезоні мешканці багатоквартирних житлових будинків, які 

підключені до системи централізованого опалення, будуть сплачувати за 

послуги вдвічі дорожче. Ця проблема не вирішена. І вирішення її поки що не 

існує, тому що немає підтримки в міській раді.  

Але є ще одна проблема. Мешканці квартир, які підключені до системи 

централізованого опалення, самостійно шукають шляхи вирішення цих 

проблем. Один з таких шляхів ‒ встановлення індивідуального опалення. Але 

і тут існує безліч проблем. Одна з них ‒ отримання дозволів на відключення 

від централізованого опалення.  

У нас задекларована позиція, що такі дозволи можуть отримати тільки 

мешканці тих квартир, які є останніми або передостанніми на стояках.  Наразі, 

своєї черги із зазначеного питання чекає близько двох тисяч сімей. Крім того, 

надходять скарги на непрозорість цього процесу, що міська влада не 

дотримується єдиного підходу в цьому питанні і надає дозволи не тільки 

вищезазначеним громадянам, але й тим, для кого робляться незрозумілі 

виключення в обхід задекларованої позиції щодо надання дозволів на 

відключення від централізованого опалення.  

Я детально вивчив це питання і хочу сказати, що дійсно існує певний 

непрозорий підхід в цьому питанні. У нас навіть немає єдиного електронного 

реєстру, до якого б вносилася інформація про всі дозволи, які видавалися 

раніше і які видаються зараз, або про факти відмови. Тому більшість громадян 

вкотре переконана, що місцева влада діє виключно корупційними методами. 

На мій погляд, цю проблему треба вирішувати саме шляхом створення такого 
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реєстру.  

Користуючись своїм правом на депутатський запит як вимогою до 

певних органів виконавчої влади вчинити певні дії, хочу зачитати вирішальну 

частину проекту рішення, сформованого відповідно до мого депутатського 

запиту: 

1. Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання Цертія О.М. щодо вжиття невідкладних заходів для 

врегулювання ситуації, що склалася у місті з наданням дозволів на 

відключення від централізованого опалення при встановленні індивідуального 

опалення. 

2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради в термін до 31 жовтня 2016 року: 

 - створити єдиний електронний реєстр дозволів на відключення від 

централізованого опалення міста Кропивницького, який оприлюднити на 

офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради із зазначенням дати видачі 

дозволу, прізвища, адреси та іншої інформації, зазначеної в дозволах; 

 - встановити черговість розгляду звернень громадян (відповідно до дати 

поданої заяви) та оприлюднювати на офіційному веб-сайті Кіровоградської 

міської ради перелік осіб (із зазначенням адрес) в порядку черговості, чиї заяви 

буде винесено на розгляд наступних засідань міжвідомчої комісії по 

влаштуванню індивідуального опалення в квартирах житлових будинків; 

 - за результатами розгляду заяв громадян міжвідомчою комісією з 

влаштування індивідуального опалення постійно оновлювати на офіційному 

веб-сайті Кіровоградської міської ради єдиний електронний реєстр дозволів на 

відключення від централізованого опалення міста з інформацією про осіб, 

яким надано дозвіл на відключення від централізованого опалення, та 

переліком осіб, яким відмовлено у відключенні від централізованого опалення 

(із зазначенням адреси та підстав відмови).  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності та заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

Я готовий відповісти на всі запитання. 

 

Райкович А.П.: 

Є зауваження. Я вже говорив, що депутатський запит не може по суті 

вносити постанову. У депутатському запиті можуть бути зафіксовані ті чи інші 

порушення і може прозвучати звернення до виконавчих органів міської ради 

врегулювати ці питання в законний спосіб. 

 

Цертій О.М. процитував статтю 21 Закону України ‟Про статус 

депутатів місцевих рад”. 
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Райкович А.П.: 

Ви зачитали проект рішення, а не вимогу. Вимога у Вас була в 

обґрунтованому поясненні. А проект рішення повинно підготувати управління 

апарату міської ради з дорученням до тих чи інших управлінь відповідно до 

законодавчої бази.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління: 

Я погоджуюся, що форма озвученого депутатського запиту не відповідає 

вимогам закону. А також хочу зазначити, що створюючи зазначений реєстр, 

ми повинні враховувати, чи не порушимо ми вимоги Закону України ‟Про 

захист персональних даних”? Коли особи зверталися щодо отримання дозволів 

на встановлення автономного опалення, вони не надавали нам такої згоди. 

Прошу це врахувати.  

 

Цертій О.М.: 

Я не бачу проблеми в тому, щоб зазначити адреси квартир та будинків, 

де надано дозволи на відключення від централізованого опалення. Саме в 

такий спосіб ми зможемо зробити цю систему прозорою. Для того, щоб люди 

бачили, що відбувається насправді. Є чисельні звернення. Я бачу єдиний шлях, 

як вирішити це питання ‒ створити єдиний реєстр.  

 

Райкович А.П.: 

Депутатський запит не обговорюється. Ставлю на голосування 

депутатський запит Цертія О.М. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний головуючий, колеги, присутні! 

Останнім часом стало хибною практикою через депутатські запити 

вносити проекти рішень з вирішальними частинами, що складаються з 

багатьох пунктів, які одразу спонукають до певних дій: перерозподілу коштів, 

зобов’язань і таке інше. Це не є нормальною практикою. Вона протирічить 

закону. Проблеми, які порушують депутати міської ради у депутатських 

запитах, я абсолютно поділяю і погоджуюсь з ними. Але по формі і по суті 

депутатські запити подаються неузгоджено із нормами Закону ‟Про статус 

депутатів місцевих рад”. 
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Олександре Миколайовичу, Ви вірно зазначили текст статті 21 Закону 

України ‟Про статус депутатів місцевих рад” (зачитав). Але є вимоги                                  

пункту 4 статті 22 цього ж Закону щодо порядку розгляду депутатських 

запитів (зачитав).  

Я процитував норму Закону, якому ми повинні слідувати. Інакше 

незрозуміло, навіщо законодавець виписав Закон, в якому все ясно і зрозуміло. 

Виходячи з вищевикладеного, у мене є пропозиції, які не обов’язково ставити 

на голосування, тому що вони самі собою зрозумілі. Перша пропозиція до 

міського голови Райковича А.П. ‒ ставити на голосування депутатські запити, 

які за стандартом мають складатися з двох чи трьох пунктів:  

1. Підтримати (або не підтримати) депутатський запит. 

2. Доручити чи направити депутатський запит на опрацювання. Надати 

відповідь міській раді та депутату у визначений термін.  

3. Здійснити контроль. 

Ніяких вирішальних частин щодо скасування рішень сесій, виконавчого 

комітету, Верховної Ради України, мораторіїв і таке інше не може бути.  

Пропозиція друга, якщо слідувати букві закону, то я не бачу проблеми в 

тому, щоб запровадити практику на початку сесійних засідань в рамках 

розгляду депутатських запитів секретарю міської ради або міському голові 

коротко доповідати про розгляд депутатських запитів із стислою інформацією 

про вжиті заходи. Депутатський корпус сам врегулює, щоб обговорення не 

було затягнуте в часі. Тоді і депутати, і громада будуть отримувати відповіді 

по суті на запити, які вносять депутати. А головне ‒ ми будемо знаходитися в 

правовому полі і виконувати норми Закону ‟Про статус депутатів місцевих 

рад”. Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Доручаю виконавчим органам готувати інформацію про стан виконання 

депутатських запитів для подальшого інформування депутатів на засіданнях 

сесій міської ради. 

 

Депутат Цертій О.М. не погодився з виступом депутата Волкова І.В. 

та висловив власну думку щодо тлумачення вимог статей 21, 22 Закону 

України ‟Про статус депутатів місцевих рад”. 

 

Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підтримав депутатський запит 

Цертія О.М., звернувся до міського голови з вимогою дотримуватися вимог 

Регламенту в частині надання депутатам права на виступ під час 

обговорення питань порядку денного сесії.  
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Райкович А.П. процитував статтю 34 Регламенту Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання та наголосив, що немає процедури щодо 

обговорення депутатського запиту. 
 

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

Ляшка), звернувся з проханням не коментувати виступи депутатів, зауважив, 

що кожен депутат має право взяти участь у обговоренні депутатського 

запиту та зачитав пункт 2 статті 22 ‟Порядок розгляду депутатського 

запиту” Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад”.  
 

Товстоган Б.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Під час голосування за депутатський запит Яремчук В.С. я голосував 

‟за”, але на моніторі електронної системи ‟Рада-В” під час висвітлення 

результатів поіменного голосування чомусь було вказано, що я утримався. 

Прошу провести повторне голосування із зазначеного депутатського запиту. 

 

Райкович А.П.: 

Якщо депутати погодяться, то переголосувати можна. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні колеги! 

Зараз ми витратили двадцять хвилин часу на те, щоб обговорювати 

статті Регламенту та законів. Вважаю, що було б простіше, якби Олександр 

Миколайович витратив трохи свого часу, щоб свої об’ємні та змістовні 

депутатські запити роздрукувати малим шрифтом та роздати депутатам 

напередодні для ознайомлення. Вчора ми про це говорили. Вами подається 

вже третій змістовний депутатський запит, направлений на підтримку галузі 

освіти, дітей, мешканців міста. Ми не можемо з голосу приймати такі важливі 

рішення. Зараз у нас буде перерва. Роздрукуйте запит, надайте депутатам для 

ознайомлення, а потім ми зможемо приймати виважене рішення.  

 

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

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

Шановний Андрію Павловичу! 

Наша фракція просить повернутися до розгляду озвученого мною 

звернення.  

 

Цертій О.М. відповів на репліку депутата Ніжнікової А.О. та 

зауважив, що депутатський запит було підготовлено тільки вчора, а 

порушена в ньому проблема існує давно. Висловив свою позицію щодо 

обговорення депутатського запиту та зауважив, що відмова у наданні слова 

депутату під час обговорення питань порядку денного є порушенням 

Регламенту та Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад”. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозиції по мірі їх надходження. Хто за те, 

щоб повернутися до розгляду депутатського запиту Цертія О.М. прошу 

визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Товстогана Б.С. повернутися до 

голосування за депутатський запит Яремчук В.С. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 16. 

Прийнято. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Сьогодні дуже багато говорили про депутатські запити, про норми 

закону. Я сьогодні вперше почула, що є визначений формат чи шаблон запиту. 

Такого немає. Запит ‒ це вимога депутата до посадових осіб зі спонуканням до 

дій. У моєму депутатському запиті не йшлося про виділення коштів. Він 

стосувався лише вирішення питання життєдіяльності частини міста.  

Ви, Андрію Павловичу, утрималися і тим самим продемонстрували, що 

не займаєтеся вирішенням господарських питань. Давайте вирішувати 

проблеми міста. 

 

Райкович А.П.: 

Я вирішую проблеми не словами, а конкретними діями, в тому числі і 

стосовно селища Нового. Люди про це знають. Це головний показник нашої 

роботи. Озвучте свій запит. 

 

Яремчук В.С.: 

Я озвучу вирішальну частину запиту: 

1. Розробити механізм врегулювання питання тарифів на 

водопостачання та водовідведення для мешканців селища Нового.  
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2. Врегулювати питання стабільного водопостачання та врахувати всі 

ризики його зупинення. 

3. Провести службову перевірку щодо відповідності посадової особи, 

яка порушила пункт 4 статті 34 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, чим перешкоджала мені та моїй депутатській діяльності. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ставлю на голосування депутатський запит Яремчук В.С. Прошу 

визначитися і проголосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. повернутися до 

голосування щодо пропозиції включити до порядку денного питання стосовно 

перебування на посаді (дострокове припинення повноважень) секретаря 

міської ради Бойка С.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 8, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування. 

 

Бєлов В.В., депутат міської ради (заступник голови фракції 

політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - 

УКРОП”): 

Я помилково проголосував ‟за”. Прошу провести повторне голосування 

за дану пропозицію. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на переголосування пропозицію депутата Гамальчука М.П. 

повернутися до розгляду звернення депутатів стосовно перебування на посаді 

(дострокове припинення повноважень) секретаря міської ради Бойка С.В. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 9, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Оголошую перерву на 15 хвилин.  

 

Після перерви о 12.02 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 33 депутати, відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. Продовжуємо роботу. 

 

Ми повернулися до голосування щодо розгляду звернення депутатів                   

від фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, озвученого депутатом 

Гамальчуком М.П. Відповідно до зазначеного звернення пропонується 

включити до порядку денного сесії питання ‟Про дострокове припинення 

повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Бойка С.В.”.  

 

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

Олега Ляшка), запропонував оголосити перерву на одну годину відповідно до 

вимог пункту 4 статті 30 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зауважив, що депутати 

щойно повернулися з перерви та запропонував перейти до роботи сесії. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

четвертої сесії питання ‟Про дострокове припинення повноважень секретаря 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Бойка С.В.”. Підготовлений 

відповідний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Питання не включено до порядку денного. Оголошую перерву на 

годину. 

 

Після перерви о 13.12 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
 

Зареєструвалося 40 депутатів, відсутні 3 депутати. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. Продовжуємо роботу. 

 

Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Прошу повернутися до голосування за пропозицію щодо включення до 

порядку денного питання відповідно до депутатського звернення, озвученого 

депутатом Гамальчуком М.П. Причина ‒ не спрацювала картка для 

голосування. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні колеги! 

Відповідно до пункту 12 статті 42 Регламенту проект рішення або 

пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, 

вважаються відхиленими і можуть розглядатися тільки на наступній сесії. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Хотів би звернути увагу, що це питання не було декілька разів відхилене. 

Просто спочатку один з депутатів не зрозумів, за що він голосує, інші депутати 

просили оголосити перерву, тому не було зрозуміло за що голосувати. 

Зараз вже всі готові конструктивно працювати. Я підтримую пропозицію 

поставити зазначене питання на переголосування.  
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Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Хотів би звернути вашу увагу на те, що депутат Смірнов В.О. абсолютно 

правильно піднімає питання щодо незаконності голосування за той проект 

рішення, який нам сьогодні пропонується. Дійсно, є пункт 12 статті 42 

Регламенту, в якій чітко зазначено наступне: якщо рішення протягом однієї 

сесії двічі було поставлено на голосування і двічі не було проголосовано, то 

таке рішення вважається відхиленим. Таке рішення ми можемо розглядати 

виключно на наступній сесії.  

Якщо ми з вами зараз знову піднімаємо це питання, то це означає, що ми 

порушуємо норми Регламенту. Рішення, яке ми можемо прийняти, буде 

незаконним. Складається надзвичайно складна ситуація.  

Висловив подяку секретарю міської ради Бойку С.В. за незмінну чітку 

політичну позицію.  

 

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

Олега Ляшка), висловився на підтримку зауважень депутатів                         

Смірнова В.О. та Колісніченка Р.М., процитував пункт 15 статті 42 

Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Депутат Зайченко В.В. чітко зазначив, що він просить повернутися до 

голосування з технічних причин ‒ не спрацювала картка. Іншого шляху тут 

немає. Можна вчинити по-іншому. Є кілька депутатів, які своїми підписами 

можуть підтвердити, що у них не спрацювали картки і вони підтримують це 

питання. От і все. А ми зараз спираємося на Регламент, закони та інше. Треба 

розділяти технічні питання та відповідності до законодавства та Регламенту.  

 

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

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

Технічним питанням це можна було б називати, якби депутат                         

Зайченко В.В. взагалі не був зареєстрований. В результатах голосування було 

зазначено, що він не голосував, як і за багато інших питань. Це не технічна 

причина ‒ це його позиція.  

 

Зайченко В.В.: 

Хотів сказати, що на початку сесії у мене також картка не спрацювала.  
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Демченко М.І.: 

Це питання створить підстави звертатися до суду і оскаржувати 

прийняте рішення. Не треба цього робити. Треба діяти виключно в правовому 

полі.  

 

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

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

Треба давно відійти від подвійних стандартів в роботі міської ради. 

Чомусь, коли один з депутатів говорить про те, що він помилково натиснув не 

на ту кнопку та пропонує переголосувати, то ми переголосували. Це було 

сьогодні. Зараз склалася фактично така ж сама ситуація. Якщо депутат 

говорить, що його волевиявлення не враховано, то давайте або переголосуємо, 

або врахуємо його голос.  

 

Ларін А.С.: 

Певні депутати посилаються на вимоги пункту 12, потім пункту 15  

статті 42 Регламенту, не звертаючи уваги на пункт 13 цієї ж статті, в якій 

зазначено, що у випадку наявності заперечень про повторне голосування дане 

питання вирішується за процедурним рішенням ради щодо переголосування. 

Тобто ми спочатку голосуємо щодо переголосування, а потім за саме 

звернення. Не користуйтеся тими статтями, які вам вигідні. Дякую. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Я підтримую колег, які говорять про те, що в такому разі будуть 

порушені норми Регламенту та законодавства України. Закликаю депутатів 

дотримуватися закону. Я не бачу нагальної потреби зараз розглядати це 

питання. Вважаю, що є більш термінові питання, які треба розглядати. На 

погоджувальній нараді ми обговорювали те, що саме ті питання, які є у 

додаткових пропозиціях до порядку денного, та депутатські запити мають 

бути винесені на розгляд сесії. Я не бачу необхідності зараз робити такі кроки, 

щоб голосувати за дострокове припинення повноважень секретаря міської 

ради Бойка С.В. В чому є така необхідність? 

Ви бачите, що у цій залі немає одностайності. Навіщо зараз це робити, 

порушуючи Регламент та закон? 

Пропоную повернутися до розгляду цього питання на наступному 

засіданні сесії міської ради.  

 

Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція 

‟ВО ‟Свобода”, депутатська група ‟Європейський вибір”): 

Стосовно того, що у Регламенті є такий пункт, звісно так. Але не треба 

працювати, користуючись частиною закону, треба користуватися законом в 
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цілому. В тому ж пункті 13 статті 42 Регламенту говориться, що 

переголосування має відбутися негайно. Ми пішли на перерву. Відповідно 

після цього процедура уже була порушена і повертатися негайно ми вже не 

можемо. 

 

Райкович А.П.: 

У мене запитання до депутата Зайченка В.В. Ви наполягаєте на 

переголосуванні? Вважаєте, що Ваш голос не врахований, чи це не відповідає 

дійсності? 

 

Зайченко В.В.: 

Я наполягаю на переголосуванні!  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про дострокове припинення повноважень секретаря Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання Бойка С.В.”. Прошу визначитися і 

проголосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 5, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 
Питання включено до порядку денного. Відповідно повинна 

розпочатися процедура підготовки даного питання. Нам необхідно прийняти 

порядок денний в цілому з урахуванням внесених змін. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Андрію Павловичу! 

Ми почали розглядати питання порядку денного, не взявши його за 

основу, почали включати питання, не затвердили його в цілому, почали 

розглядати депутатські запити. Посеред розгляду цього питання Ви знову 

порушуєте питання щодо порядку денного, намагаєтеся його затвердити.  

 

Райкович А.П.: 

Спасибі за зауваження. Прошу визначитися і проголосувати за 

запропонований порядок денний в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 16. 

Прийнято. 

 

Порядок денний затверджено в цілому. Пропоную перейти до розгляду 

питання ‟Про дострокове припинення повноважень секретаря Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання Бойка С.В.”. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Шановна громадськість! 

Фракція ‟ВО ‟Свобода” працює виключно у правовому полі.  

Ми відмовляємося в подальшому приймати участь в цьому засіданні 

сесії. Дякую. 

 

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

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

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Ми повинні вирішувати питання, які стосуються життєдіяльності міста.  

Давайте будемо працювати.  

 

Райкович А.П.: 

Миколо Павловичу, Ви наполягаєте, щоб внесене Вами питання 

розглядалося другим? Так. 

Ставлю на голосування пропозицію розглянути питання ‟Про 

дострокове припинення повноважень секретаря Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання Бойка С.В.” за порядковим номером 2. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 

 

Санасарян Р.Р., депутат міської ради (голова фракції Радикальної 

Партії Олега Ляшка): 

Прошу оголосити перерву. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошую перерву на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 13.50 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 39 депутатів, відсутні 4 депутати. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. Продовжуємо роботу. 

Відповідно до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання ми обрали лічильну комісію у складі депутатів: 

Демченко Михайло Іванович – голова комісії; 

Рокожиця Олександр Леонідович; 

Волкожа Тетяна Петрівна; 

Зайченко Володимир Васильович; 

 Голофаєв Ігор Вадимович; 

Колісніченко Роман Миколайович; 

Пінчук Віталій Вікторович. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Андрію Павловичу! 

Ми проголосували за порядок денний в цілому. Питання щодо 

припинення повноважень секретаря міської ради поставили другим. Перше 

питання ‒ ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”. У мене є ще три 

депутатські запити.  

 

Райкович А.П.: 

Ми вже завершили розгляд питання ‟Про депутатські запити депутатів 

міської ради”.  

Шановні депутати! 

У Валентини Сергіївни є ще депутатські запити. Є необхідність зараз їх 

розглядати, чи розглянемо їх наприкінці сесії?  

Надійшла пропозиція від депутатів продовжити розгляд депутатських 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), звернулась з проханням надати слово 

начальнику юридичного управління щодо розгляду даного питання. 

 

Райкович А.П.: 

Яке треба роз’яснення? 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Пропоную розглянути депутатські запити наприкінці сесії після 

розгляду всіх питань порядку денного. 

 

Райкович А.П.: 

Я не заперечую. Але депутати повинні визначитися. Надійшла 

пропозиція від депутатів розглянути депутатські запити питанням за 

порядковим номером 7. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

Переходимо до розгляду депутатських запитів. Надаю слово депутату 

Яремчук В.С. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

У мене є колективний депутатський запит щодо Статуту територіальної 

громади міста. Статут територіальної громади ‒ це мала Конституція громади 

міста, яка визначає правові зовнішні та внутрішні відносини.  

Статут територіальної громади міста Кіровограда був затверджений 

рішенням міської ради ще у 2006 році. Так як це було десять років тому і зміни 

до Статуту не вносилися, а сьогоднішні реалії міста є зовсім іншими, 

пропоную провести редагування Статуту територіальної громади міста 

Кіровограда та оприлюднити його на офіційному сайті міської ради, створити 

редакційну робочу групу, до складу якої включити заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, представника юридичного 

управління, представників від всіх фракцій Кіровоградської міської ради, 
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громадського сектору, контроль покласти на секретаря міської ради. Прошу 

підтримати мій депутатський запит. Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Яремчук В.С. 

Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 566 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Яремчук В.С.” (додається). 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

У мене є колективний депутатський запит. Відповідно до статей 22, 28 

Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад” просимо розглянути 

наступну проблему. Питання ремонту доріг у нашому місті та регіоні є досить 

критичним. Деякі підрядні організації недобросовісно виконують свою 

роботу, а перелік об’єктів для ремонту часто є непрозорим. Деякі, не самі 

найгірші об’єкти, ремонтуються щороку, на деякі ‒ кошти не виділяються 

роками. Тобто відсутній рейтинг важливості ремонту доріг, через що дуже 

часто ремонтуються дороги, якими користуються кілька сімей, а густонаселені 

райони знаходяться в занедбаному стані роками. Отже, виникає необхідність 

проведення інвентаризації всіх без виключення доріг міста, на основі 

проведеної інвентаризації створити єдиний рейтинг доріг міста за наступними 

критеріями, починаючи від найгіршої до найкращої: 

1. Стан дороги. 

2. Кількість населення, яке проживає у прилеглих мікрорайонах. 

3. Кількість пасажирського транспорту. 

4. Центровість та периферійність. 

5. Дата останнього ремонту. 

6. Можливість співфінансування ремонту доріг.  

7. Інші критерії, які запропонують управління. 

Обов’язковим є відкритість та публічність цього рейтингу. Після 

проведення робіт на певній частині дороги, вона не виключається із загального 

рейтингу, а лише змінює позицію (вище чи нижче). 

Пропоную створити інвентаризаційну комісію із залученням 

профільних спеціалістів, депутатів та представників громади. Розробити 
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критерії, за якими буде створено єдиний рейтинг доріг міста. Створити єдиний 

рейтинг доріг міста та призначити відповідальну особу, яка буде слідкувати за 

створеним рейтингом і коригувати зміни відповідно до проведених робіт.  

Прошу підтримати цей депутатський запит, врахувати нашу ініціативу, 

щоб люди розуміли, за якими критеріями депутати обирають дороги, які 

потрібно ремонтувати.  

Цей депутатський запит не є інструкцією до дій. Це ініціатива, щоб 

створити робочу групу, яка розробить критерії, створить рейтинг, 

оприлюднить його. Потім можна бути затвердити окреме положення.  

 

Райкович А.П.: 

Це буде окремий перелік? 

 

Яремчук В.С.: 

Так. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную постійній комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та енергозбереження опрацювати це питання та 

надати свої пропозиції щодо створення єдиного рейтингу першочерговості 

ремонту доріг.  

 

Яремчук В.С.: 

Добре. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування колективний депутатський запит, озвучений 

депутатом Яремчук В.С. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

У мене є колективний депутатський запит. Відповідно до статей 22, 28 

Закону України ‟Про статус депутатів місцевих ради” просимо змінити 

порядок прийняття цільових програм та бюджету міста. Згідно з положеннями 

Бюджетного кодексу України Кіровоградська міська рада приймає бюджет 
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міста до 25 грудня поточного року. Депутати затверджують бюджет, не 

розуміючи плану розвитку міста і попередньо не вивчивши цільові програми. 

Таким чином ми затримуємо термін виконання проектів та програм. В 

результаті депутати неефективно розподіляють кошти і виконання більшості 

проектів розпочинається у другому півріччі календарного року. Цілком 

логічним було б спершу розробити цільові програми на декілька років, 

затвердити їх, мати повне бачення розвитку всіх галузей, а потім, згідно з 

прогнозом надходжень коштів, сформувати та затвердити ефективний 

бюджет. Тоді на початок року ми будемо мати чіткий план щодо використання 

бюджетних коштів.  

Пропонуємо, починаючи з 2016 року до 01 грудня розглянути та 

затвердити всі цільові програми і програму соціально-економічного розвитку 

міста на 2017 рік, до 25 грудня затвердити бюджет міста Кропивницького на 

2017 рік з урахуванням затверджених програм.  

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

В грудні минулого року наша фракція говорили те саме, про що зараз 

говорите Ви. Минув рік.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування колективний депутатський запит, озвучений 

депутатом Яремчук В.С. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ми завершили розгляд питання ‟Про депутатські запити депутатів 

міської ради”.  

Переходимо до розгляду питання ‟Про дострокове припинення 

повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Бойка С.В.”.  

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання нами була обрана лічильна комісія у складі: 

Демченко Михайло Іванович – голова комісії; 

Рокожиця Олександр Леонідович ‒ заступник голови комісії; 

Волкожа Тетяна Петрівна ‒ секретар комісії; 

члени комісії: 
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Зайченко Володимир Васильович; 

 Голофаєв Ігор Вадимович; 

Колісніченко Роман Миколайович; 

Пінчук Віталій Вікторович. 

 

Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловив свою позицію стосовно 

розгляду питання ‟Про дострокове припинення повноважень секретаря 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Бойка С.В.”. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу лічильну комісію приступити до роботи.  

 

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

Ляшка), заявив про відмову брати участь у роботі лічильної комісії, зважаючи 

на вказані ним раніше порушення Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання. 
 

Депутати Колісніченко Р.М. та Пінчук В.В. відмовилися від участі в 

роботі лічильної комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Депутати Демченко М.І., Колісніченко Р.М., Пінчук В.В. відмовилися 

працювати у складі лічильної комісії. 

Нам потрібно дообрати трьох членів лічильної комісії. Прошу внести 

свої пропозиції. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), запропонував обрати до 

складу лічильної комісії депутата Сергієнка Г.В. та затвердити склад комісії 

у кількості п’яти осіб. 

 

Райкович А.П. зауважив, що кількісний склад лічильної комісії 

передбачений Регламентом Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

та складає сім осіб. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), запропонував обрати до 

складу лічильної комісії депутата Яремчук В.С. 
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Краснокутський О.В. запропонував обрати до складу лічильної комісії 

депутата Ніжнікову А.О. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу лічильної комісії 

депутатів Сергієнка Г.В., Яремчук В.С., Ніжнікову А.О. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

На сьогоднішньому засіданні сесії депутати Сергієнко Г.В.,                        

Яремчук В.С., Ніжнікова А.О. обрані до складу лічильної комісії. Прошу 

комісію приступити до виконання своїх обов’язків.  

Оголошую перерву для того, щоб представники лічильної комісії 

спільно з працівниками управління апарату міської ради підготувати все 

необхідне для проведення процедури таємного голосування.  

 

Після перерви о 14.47 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Лічильна комісія підготувала все необхідне для проведення процедури 

таємного голосування та подальшого розгляду питання порядку денного 

‟Про дострокове припинення повноважень секретаря Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання Бойка С.В.”.  

Надаю слово представнику лічильної комісії Рокожиці О.Л. 

 

Рокожиця О.Л., представник лічильної комісії, зачитав                               

протоколи № 1, 2 засідань лічильної комісії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання (додаються) про переобрання голови лічильної комісії, про 

затвердження зразка бюлетеня таємного голосування про дострокове 

припинення повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання Бойка Сергія Вікторовича. 

 

Представив депутатам зразок бюлетеня таємного голосування, 

пояснив порядок заповнення бюлетеня та ознайомив із процедурою 

проведення таємного голосування.  
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Голова та члени лічильної комісії винесли на трибуну скриньку для 

таємного голосування та публічно опечатали її. 

 

Бойко С.В., секретар міської ради: 

У мене конфлікт інтересів з даного питання, тому я не буду брати участь 

у голосуванні. 

 

Відбулася процедура таємного голосування та підрахунку голосів. 

 

Список депутатів Кіровоградської міської ради сьомого скликання, які 

взяли участь у таємному голосуванні з питання дострокового припинення 

повноважень секретаря міської ради сьомого скликання Бойка Сергія 

Вікторовича додається. 

 

Райкович А.П.: 

Слово надається голові лічильної комісії. 

 

Рокожиця О.Л., голова лічильної комісії, зачитав протокол № 3 

засідання лічильної комісії (додається) про результати таємного голосування 

про дострокове припинення повноважень секретаря Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання Бойка Сергія Вікторовича. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

За підсумками таємного голосування за дострокове припинення 

повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Бойка Сергія Вікторовича проголосувало 23 депутати. 

Більшістю голосів від загального складу ради повноваження секретаря 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Бойка Сергія Вікторовича 

достроково припинено.  

 

Прийнято рішення № 567 “Про дострокове припинення 

повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Бойка С.В.” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную інформацію голови лічильної комісії про дострокове 

припинення повноважень секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання Бойка С.В. взяти до відома. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), подякував депутатам міської ради за плідну співпрацю.  

 

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

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

Шановні депутати! 

Шановний Андрію Павловичу! 

Депутатська фракція політичної партії ‟НАШ КРАЙ” у Кіровоградській 

міській раді виступила з пропозицією включити до порядку денного четвертої 

сесії питання ‟Про дострокове припинення повноважень секретаря 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Бойка С.В.”. Усвідомлюючи 

всю відповідальність перед громадою міста, яку взяла на себе фракція 

виступивши з цією пропозицією, ми не маємо права не зробити наступний 

крок і пропонуємо міському голові внести кандидатуру на посаду секретаря 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання, голову фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ” у Кіровоградській міській раді сьомого скликання, 

Табалова Андрія Олександровича. Прошу включити до порядку денного 

четвертої сесії питання ‟Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”.  

 

Райкович А.П.: 

Депутат міської ради має право внести таку пропозицію, враховуючи те, 

що ми достроково припинили повноваження секретаря міської ради. 

Пропоную обрати на посаду секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання Табалова Андрія Олександровича.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

На одному з останніх засідань фракції політичної партії ‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність”, від якої Вашу кандидатуру було висунуто на 

посаду мера міста, було прийнято рішення у разі звільнення Бойка С.В. з 

посади секретаря міської ради висувати на цю посаду лише представника                      

від фракції ‟БПП ‟Солідарність”.  

У зв’язку з цим прошу оголосити перерву для зустрічі з представниками 

фракції для узгодження кандидатури на посаду секретаря міської ради, яку має 
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внести міський голова, а не депутат. Прошу Вас дослухатися до фракції, яка 

висунула і підтримувала Вас на виборах. 

 

Райкович А.П.: 

Пропозицію щодо оголошення перерви може вносити лише керівник 

фракції. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Шановна громадо! 

Я завжди вважав, що міський голова не повинен підтримувати певну 

політичну силу. Міський голова ‒ голова територіальної громади. Він має 

право самостійно вчиняти ті чи інші дії. Згідно із Законом України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні” до права міського голови відноситься 

внесення кандидатури на посаду секретаря міської ради. Право депутатів ‒ 

підтримати ту чи іншу кандидатуру. Завдання міського голови об’єднувати 

громаду. Вважаю, що міський голова вчиняє правильно і спонукає нас до 

консолідованого рішення.  

 

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

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

попрохав оголосити перерву. 

 

Краснокутський О.В. запропонував розглядати пропозиції по мірі їх 

надходження.  

 

Райкович А.П.: 

Першою була моя пропозиція включити до порядку денного четвертої 

сесії питання ‟Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання” (заява депутата Табалова А.О. щодо конфлікту інтересів 

додається). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Прийнято. 

 

Оголошується перерва на 20 хвилин. 

 

Після перерви о 16.10 год. 
 



33 
 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 39 депутатів, відсутні 4 депутати. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 Пропоную лічильній комісії приступити до роботи та внести до 

бюлетеня таємного голосування про обрання секретаря Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання кандидатуру Табалова Андрія 

Олександровича (заява депутата Табалова А.О. щодо конфлікту інтересів 

додається). 

 

Після перерви о 16.25 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Лічильна комісія підготувала все необхідне для проведення процедури 

таємного голосування. 

Надаю слово голові лічильної комісії Рокожиці О.Л. 

 

Рокожиця О.Л., голова лічильної комісії, зачитав 

протокол № 1 засідання лічильної комісії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання (додається) про затвердження зразка бюлетеня таємного 

голосування про обрання секретарем Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання Табалова Андрія Олександровича. 

 

Представив депутатам зразок бюлетеня таємного голосування, 

пояснив порядок заповнення бюлетеня та ознайомив із процедурою 

проведення таємного голосування.  

 

Голова та члени лічильної комісії винесли на трибуну скриньку для 

таємного голосування та публічно опечатали її. 

 

Проходить процедура таємного голосування та підрахунку голосів. 

 

Список депутатів, які взяли участь у таємному голосуванні з питання 

обрання секретарем Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Табалова Андрія Олександровича додається. 

 

Райкович А.П.: 

Слово надається голові лічильної комісії. 
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Рокожиця О.Л., голова лічильної комісії, зачитав протокол № 2 

засідання лічильної комісії (додається) про результати таємного голосування 

про обрання секретарем Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Табалова Андрія Олександровича. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

За підсумками таємного голосування за обрання на посаду секретаря 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Табалова Андрія 

Олександровича проголосували 24 депутати. Більшістю голосів депутатів від 

загального складу ради рішення прийнято.  

 

Прийнято рішення № 568 “Про обрання секретаря Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную інформацію голови лічильної комісії щодо результатів 

таємного голосування про обрання секретарем Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання Табалова Андрія Олександровича взяти до відома. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Слово надається депутату Краснокутському О.В. 

 

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

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

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Враховуючи останні прийняті рішення, було б логічним розглянути 

питання щодо внесення змін та доповнень до рішення міської ради                                   

від 15.12.2015 № 9 ‟Про кількісний та персональний склад виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Діючий 

виконавчий комітет міської ради складається з 21 особи. Це дуже громіздкий 

колегіальний орган. Тому вважаю за доцільне розглянути підготовлений 

проект рішення з цього питання. Прошу працівників управління апарату 

міської ради роздати проект рішення депутатам.  
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Пропоную затвердити кількісний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання у складі 15 осіб та обрати до 

персонального складу представників відповідно до законодавства за посадами.  

 

Райкович А.П.: 

Слушна пропозиція. Ставлю на голосування пропозицію депутата 

Краснокутського О.В. включити до порядку денного четвертої сесії питання 

‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Проект рішення роздано депутатам.  

 

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

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

Зачитує вирішальну частину проекту рішення. 

Відповідно до статті 26, пункту 5 статті 42, статей 51, 59 Закону України 

‟Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада вирішила: 

Внести зміни та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”                          

(зі змінами), а саме: 

1) у пункті 1 цифри та слова ‟21 особи” замінити на ‟15 осіб”; 

2) вивести зі складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання Білецького Ігоря Олександровича, Бойка Сергія 

Вікторовича, Голуба Дмитра Вадимовича, Касьяненка Артема Івановича, 

Максімова Сергія Миколайовича, Онул Ларису Анатоліївну, Паливоду Андрія 

Анатолійовича, Сосонського Олександра Миколайовича; 

3) ввести до персонального складу виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання Дзюбу Наталію Євгенівну, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

Табалова Андрія Олександровича, секретаря міської ради, Чередника 

Костянтина Валентиновича, генерального директора громадського об’єднання 

‟Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника” ‟Фірма-ЛАСКА”. 

Прошу прийняти даний проект рішення. 
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Прошу оголосити перерву на 10 хвилин. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 17.15 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний 

для продовження роботи сесії, є. 

 

Шановні депутати! 

Під час перерви проводилися консультації та була погоджена 

пропозиція зупинитися на наступному варіанті проекту рішення щодо 

внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання, а саме прийняти два 

рішення: 

1) вивести зі складу виконавчого комітету Бойка С.В. 

2) ввести до персонального складу виконавчого комітету Табалова А.О., 

секретаря міської ради (за посадою). 

Всі інші питання стосовно кількісного та якісного складу виконкому 

пропонується розглянути на наступній сесії міської ради.  

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Безумовно, питання внесення пропозицій щодо складу виконавчого 

комітету належить до компетенції міського голови. Саме він має вносити такі 

пропозиції, а не депутат міської ради.  

Андрій Павлович продублював пропозицію депутата. Хотів би 

зауважити, що наша фракція не поділяє принципів внесення з голосу питань 

до порядку денного. Зараз одна пропозиція змінилася на іншу, більш 

конструктивну пропозицію, яку ми не обговорювали. Нам потрібно хоча б 

одну хвилину обговорити це питання.  
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Райкович А.П.: 

Будь ласка. Пропоную зачекати одну хвилину. 

 

Волков І.В.: 

Наша пропозиція є простою ‒ дотримуватися законної процедури та 

спершу поставити на голосування пропозицію щодо внесення змін до 

персонального складу виконкому в частині заміни одного члена на іншого. 

Якщо ця пропозиція набере необхідну кількість голосів, поставити на 

голосування пропозицію щодо кандидатури.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

четвертої сесії питання щодо виключення Бойка С.В. зі складу виконавчого 

комітету міської ради у зв’язку з тим, що він був обраний до складу виконкому 

за посадою. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ставлю на голосування пропозицію внести зміни до рішення міської 

ради від 15.12.2015 № 9 ‟Про кількісний та персональний склад виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, а саме вивести зі 

складу виконавчого комітету міської ради Бойка С.В. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 569 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 “Про кількісний 

та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

четвертої сесії питання щодо обрання до складу виконавчого комітету міської 

ради Табалова А.О. за посадою. Прошу визначитися і проголосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію внести доповнення до рішення 

міської ради від 15.12.2015 № 9 ‟Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, а 

саме обрати до складу виконавчого комітету міської ради Табалова А.О. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 570 “Про внесення доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 “Про кількісний 

та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (1,43 га). Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

На четвертому засіданні четвертої сесії були прийняті рішення “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку 

набувається на аукціоні (1,43 га)” та “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні (1,97 га)”, які на 

підставі зауважень юридичного управління були зупинені розпорядженнями 

міського голови від 04.08.2016 № 7, 8. Для того, аби зазначені рішення набрали 

чинності, згідно з вимогами частини 4 статті 59 Закону України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні”, пункту 4 статті 43 Регламенту Кіровоградської 
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міської ради сьомого скликання необхідно шляхом голосування підтвердити 

їх у первинній редакції не менше ніж двома третинами голосів депутатів від 

загального складу міської ради ‒ 28 голосів депутатів. Після цього рішення 

набирає чинності.  

Переходимо до процедури голосування стосовно зупиненого рішення 

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку 

набувається на аукціоні (1,43 га)”. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Хотілося б почути коментар начальника юридичного управління 

стосовно зауважень щодо цієї ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Зауваження полягали в тому, що ми не надавали право оренди                                 

на 49 років та прийняли рішення виключно публічно надавати таке право. 

Також надійшла незгода від громадської організації ветеранів, воїнів АТО про 

те, що вони пропонують відвести дану земельну ділянку воїнам АТО під 

житлову забудову.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради: 

Суть зауважень полягала в тому, що на момент прийняття даного 

проекту рішення (процедура формування земельної ділянки) відповідно до 

Земельного кодексу України не було погодження управління містобудування 

та архітектури. Земельний кодекс вимагає, щоб під час прийняття такого 

рішення були враховані містобудівні умови (містобудівна документація). 

Оскільки на момент прийняття депутатами рішення з зазначеного питання 

погодження управління містобудування та архітектури було відсутнє, то 

відбулося порушення норм Земельного кодексу України.   

 

Яремчук В.С.: 

Є прохання, щоб питання, які не погоджені спеціалістами не виносилися 

навіть на розгляд постійною комісією, а тим паче ‒ до сесійної зали.  
 

Райкович А.П.: 

Я вказав відповідним спеціалістам на низьку організацію роботи.  

Пропоную депутатам визначитися щодо даного питання та  

проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 6, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку 

набувається на аукціоні (1,97 га)”. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Зауваження того ж самого змісту. 

Пропоную депутатам визначитися щодо даного питання та  

проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

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

надання ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 80”. Проект рішення за реєстраційним № 493. Доповідає 

Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

Ми вже розглядали це питання. Воно пов’язане з будівництвом тягової 

трансформаторної підстанції, яка дасть змогу покращити електропостачання 

центральної частини міста. Є доцільність обговорювати це питання? 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зауважив, що протягом 

восьми діб жителі вулиці Пляжної залишаються без електропостачання 

через недбалість працівників ПАТ ‟Кіровоградобленерго”.  

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), запропонувала заслухати коментар 

голови профільної постійної комісії з даного питання. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

На засіданні постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, яка відбулася в цю середу, розгляд 

цього питання було відтерміновано у зв’язку з відсутністю оригіналів 



41 
 

документів. Також нам було незрозуміло, що саме там пропонується 

збудувати. Це все ж таки центр міста.  

 

Яремчук В.С.: 

Враховуючи коментар голови профільної постійної комісії, пропоную 

перенести розгляд цього питання на наступну сесію.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозиції по мірі їх надходження. Надійшла 

пропозиція депутата Яремчук В.С. перенести розгляд цього питання на 

наступну сесію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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” – 18, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

передачу КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради” в 

постійне користування земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги”. Проект 

рішення за реєстраційним № 565. 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. 
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Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 

2016 року № 138 ‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. З даного питання доповім я. 
 

Коротко ознайомив зі змістом проекту рішення та додатків до нього. 
 

Попередньо планується провести процедуру нагородження та 

спілкування з паралімпійцями в понеділок. 

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” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
 

Прийнято рішення № 571 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської  міської ради від 29 березня 2016 року № 138 ‟Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в                                   

м. Кіровограді на 2016 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Я хотів би сказати декілька слів, тому що мене несподівано обрали на 

цю посаду. Хтось може не повірити, але так воно і є, тому що в нашій міській 

раді і в країні дуже багато чого трапляється не заплановано.  

По-перше, хотів би сказати, що докладу всіх зусиль для того, щоб 

консолідувати міську раду, налагодити конструктивну роботу та робочу 

атмосферу. Я абсолютно усвідомлюю, що ця посада ‒ не іграшка і не те, чим 
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можна вихвалятися, а велика відповідальність. Я працював народним 

депутатом, депутатом обласної ради, міської ради. Є багато людей, які мене 

знають як людину справи.  

Тому хочу подякувати всім тим, хто за мене проголосував, побажати 

всього найкращого тим, хто за мене не голосував.  

Також хочу сказати громаді, що мої двері завжди відкриті. Я буду 

робити все від мене залежне для того, щоб міська рада працювала 

максимально ефективно. У нас попереду ще дуже багато важливих речей, які 

ми повинні зробити.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную надати слово заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбі Н.Є. з питання, порушеного депутатом 

Демченком М.І. 

 

Дзюба Н.Є., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Шановний Михайле Івановичу! 

Приліпко Валентина Іванівна дійсно була звільнена з займаної посади 

згідно з пунктом 3 статті 41 за аморальний вчинок. На сьогоднішній день 

справа Приліпко В.І. знаходиться у суді і після її вирішення ми доповімо про 

результати. 

Якщо Вас не задовольняє ця інформація, то в понеділок начальник 

управління освіти зможе доповісти з цього питання більш докладно.  

Тоді, коли звільняли Приліпко В.І., я ще не займала цю посаду.  

 

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

Олега Ляшка): 

Враховуючи те, що Ви не надали мені повну відповідь, прошу письмово 

надати мені відповідь по пунктам: аморальна поведінка, догана. У мене є всі 

підстави говорити про те, що ми повернемося до цього питання після того, як 

Приліпко В.І. вирішить його у суді.  

 

Райкович А.П.: 

Прошу надати інформацію стосовно передачі на баланс дитячих та 

спортивних майданчиків.  

 

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

виконавчих органів ради: 

Шановні депутати! 

Михайле Івановичу! 

Ви піднімали питання та отримали відповідь, що встановлені дитячі 

майданчики можуть бути взяті на баланс виконавчими органами міської ради 

та переданими в подальшому на обслуговування тому чи іншому 

комунальному підприємству на підставі акту приймання-передачі цих 
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об’єктів. Проте, в Головному управлінні житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради відсутня інформація про кількість, місця 

розташування, фізичних або юридичних осіб, які встановлювали 

вищезазначені дитячі майданчики. Відповідно до статті 335 Цивільного 

кодексу України лише те майно, яке не має власника або власник якого 

невідомий, може вважатися безхазяйним. Процедура взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна визначена Цивільним кодексом України. 

Відповідно до Закону України ‟Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні” міська рада має право взяти на 

баланс об’єкт нерухомості лише на підставі проведеної експертної оцінки.  

Дійсно, в місті дуже багато дитячих майданчиків, виготовлених самими 

мешканцями прилеглих будинків, які були встановлені завдяки перемозі в 

конкурсі ‟Майданс” (10 штук), на які так само немає жодних документів. Якщо 

виробляється конструкція або архітектурна форма, то вона повинна мати 

документи із зазначенням технічних норм, правил безпеки. Ми зможемо взяти 

їх на баланс, якщо буде розроблене відповідне положення або певний 

механізм.   

 

Демченко М.І.: 

У попередній каденції депутат Краснокутський О.В. тричі ставив 

питання, щоб вирішити зазначену ситуацію. Я також оголошував 

депутатський запит щодо визначення балансоутримувача цих майданчиків. Їх 

розкрадають, а притягнути до відповідальності ми нікого не можемо. Майно, 

яке дається фактично задарма, ми не можемо зберегти, говорячи, що треба 

проводити оцінку. Так давайте робити оцінку. В чому проблема? А головне ‒ 

не вирішене питання, підтримане радою.  

Крім того, зараз ми вирішуємо питання, щоб на кожному виборчому 

окрузі було облаштовано дитячий майданчик. Виникає багато запитань щодо 

закріплення земельної ділянки, опису майна, матеріальної складової. Ми 

заходимо в коло бездіяльності виконавчих органів. Навіщо взагалі їх ставити, 

якщо ми не можемо довести це питання до розуму? Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Михайле Івановичу! 

Ви майже самі відповіли на це питання. Якщо політичні партії, 

громадські організації пропонують встановити такі майданчики, то нехай тоді 

вони і несуть відповідальність, в тому числі і за дотримання техніки безпеки 

на цих майданчиках, тому що, як Ви чули, вони передаються без технічної 

документації. Це є складною проблемою.  

 

Демченко М.І.: 

Ви хочете сказати, що ті майданчики, які ми зараз будемо 

встановлювати, не пройшли відповідну сертифікацію?  
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Райкович А.П.: 

Якщо Ви шукаєте шлях вирішення проблеми, то вносьте конкретні 

пропозиції.  

 

Демченко М.І.: 

Пропоную обстежити майданчики, провести експертну оцінку та 

поставити на баланс міста.  

 

Мосін О.В.: 

Я погоджуюся, що у встановлених споруд повинен бути 

балансоутримувач. Але проблема в іншому. Наприклад, хто буде нести 

відповідальність, якщо щось трапиться з дитиною, яка буде бавитися на цьому 

майданчику?  

Ті майданчики, які встановлюються за кошти міського бюджету нашим 

управлінням, будуть знаходитися в нього на балансі. Але на моє запитання, чи 

є документи стосовно технічної характеристики, є відповідь, що їх на жаль 

немає. В цьому і полягає проблема. 

 

Райкович А.П.: 

Ви задоволені відповіддю?  

 

Демченко М.І.: 

Ні. 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Володимировичу! 

Допрацьовуйте це питання в робочому порядку та проводьте співбесіди 

з депутатом Демченком М.І.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), проінформував, що 

міською радою шостого скликання було підтримано три депутатські запити 

стосовно передачі на баланс спортивних та дитячих майданчиків. Відділ 

фізичної культури та спорту проводив інвентаризацію, вивчав їх технічний 

стан. Запропонував врахувати цю інформацію під час опрацювання 

зазначеного питання. Висловив думку, що кошти на утримання дитячих та 

спортивних майданчиків могли б бути враховані у квартирній платі.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную депутатам опрацювати це питання, механізм його вирішення 

та внести конкретні пропозиції.  

 Слово просить заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Грабенко О.В. 
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 Грабенко О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

 Шановні депутати! 

У мене  до вас велике прохання повернутися до голосування щодо 

питання ‟Про передачу КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської 

ради” в постійне користування земельної ділянки для розміщення парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги” 

(проект рішення за реєстраційним № 565) та підтримати це питання. Кошти, 

які надійшли для реконструкції цього парку, вже знаходяться на 

казначейському рахунку. Вони є цільовими. Якщо ми не освоїмо їх в цьому 

році, то в наступному році нам їх просто не нададуть.  

 

Райкович А.П.: 

Які будуть пропозиції? Надійшла пропозиція повернутися до 

голосування щодо питання ‟Про передачу КП ‟Кіровоград-Благоустрій” 

Кіровоградської міської ради” в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 

‟Парк ‟Перемоги” (проект рішення за реєстраційним № 565). 

 

Демченко М.І.: 

Я розумію, що це питання потрібно вирішувати, і мені шкода, що кошти 

повернуться назад.  

Коли нам надають карту парку, то там хоча б у робочому варіанті 

повинні бути прив’язки до вулиць та іншого. Я хотів би, щоб таку карту 

надали, а потім я проголосую.  

 

Райкович А.П.: 

Я надаю слово начальнику управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Карту з прив’язкою до території зараз буде продемонстровано за 

допомогою проектора. Ставте запитання, я відповім. 

 

Райкович А.П.: 

Перше питання, яке цікавить депутатів, чи не зайшли в зону 

недозволених меж відносно річки? Така інформація була в мережі Інтернет. 

 

Владов Р.П.: 

Ні. До цього Кіровоградською міською радою було прийнято та 

розроблено проект щодо організації території парку Перемоги. Це проект не 

відрізняється від проекту земельної ділянки.  
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Райкович А.П.: 

Він відрізняється на 20 соток, але на це є аргументоване, зрозуміле 

пояснення.  

 

Демченко М.І.: 

Чому депутатам не було роздано карту, а це питання розглядалося 

виключно на засіданні постійної комісії? 

 

Грабенко О.В.: 

Всіх, кого цікавило це питання, приходили до мене і ми обговорювали 

його.  

 

Краснокутський О.В.: 

Нарешті парк, який нікому не належав та знаходився в занедбаному 

стані, знаходить власника ‒ комунальне підприємство. Для того, щоб навести 

там лад, держава виділяє кошти.  

Я не бачу підстав, щоб не підтримувати даний проект рішення. Ми 

постійно говоримо про те, що у нас скрізь безгосподарність. Комунальне 

підприємство отримує на баланс парк. Чому ми проти цього? 

Ми проти того, щоб територіальна громада через комунальне 

підприємство навела там лад за кошти державного бюджету, які цільовим 

способом виділені місту на ці цілі. Ці кошти підуть на заробітну плату та через 

податки знову повернуться до міського бюджету. Треба підтримувати даний 

проект рішення.  

 

Демченко М.І.: 

Я за, але у мене є зауваження. Я їх озвучив. Коли розглядається проект 

рішення, то він надається всім депутатам. Але це питання чомусь стало 

виключенням. Навіть схеми, яка зараз демонструється проектором, я не маю. 

Повторно говорю, що треба мати схему з прив’язкою до території. Тоді я 

проголосую ‟за”. 

 

Райкович А.П.: 

На наступному засіданні сесії це питання вже буде недоречно 

розглядати, тому що ми втрачаємо строки. Кошти вже виділені. Вони 

знаходяться на розрахунковому рахунку. Є певний статус довіри. Коли ми 

намагаємося звести цей рівень довіри до мінімуму, відповідною стає робота. 

Яким чином Кабінет Міністрів України буде надалі вести з нами діалог, якщо 

ми не сприймаємо ті добрі наміри та фінансування, які нам надаються? 

Я як міський голова можу запевнити, що цей проект відповідає всім 

межам, які вказані, не заходить в зону дії об’єктів, які Ви маєте на увазі: 

ресторанів, об’єктів громадського харчування та інших, не заходе в 

прирічкову охоронну зону. Всі експертизи проведені в повному обсязі.  

Тому я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування 

щодо питання ‟Про передачу КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської 
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міської ради” в постійне користування земельної ділянки для розміщення 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ‟Парк 

‟Перемоги” (проект рішення за реєстраційним № 565). Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного четвертої сесії міської ради, 

розглянуті.  

Дякую за роботу. 

Четверта сесія Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 

 

 

 


