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П Р О Т О К О Л  №  26 

першого засідання восьмої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 21 лютого 2017 року м. Кропивницький 

 

Восьму сесію міської ради сьомого скликання відкриває секретар міської 

ради Табалов А.О. 

 

Перед початком роботи восьмої сесії секретар міської ради                         

Табалов А.О. надав слово присутнім, які записалися на виступ: 

Август А.С., яка звернулася з проханням не розглядати питання за 

порядковим № 30 ‟Про передачу Макаренку Д.І. у власність земельної ділянки 

по пров. Об’їзному, 50”, проект рішення за реєстраційним № 929, у зв’язку із 

судовим провадженням щодо зазначеної земельної ділянки. 

Хажевському А.Д., який висловив звинувачення стосовно діяльності 

начальника ЖЕКу № 9 Лужняка В.М. 

Гребеньковій Е.М., яка порушила питання щодо необхідності 

облаштування зовнішнього освітлення у дворі ОСББ ‟Фортечний”, 

розташованого по вул. Яновського, 58-а, а також звернула увагу на 

неналежну роботу комунальних служб по розчищенню вулиць від снігу. 

Лісніченку П.Ю., який звернув увагу присутніх на необхідність 

дотримання вимог Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, в частині розміщення 

інформації на офіційному сайті міської ради. 

 

Секретар міської ради вручив державні нагороди ‒ медаль ‟Захиснику 

Вітчизни”, молодшому сержанту Гулікову Денису Сергійовичу та старшому 

солдату Колеснікову Івану Сергійовичу за особисту мужність, високий 

професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, побажав міцного здоров'я та подякував 

за героїчну службу задля миру, спокою і свободи держави. 
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Від імені голови та мешканців квартального комітету № 9 оголосив 

подяку депутату міської ради Кріпаку Сергію Володимировичу за допомогу, 

небайдужість та активну участь у житті мешканців. 

 

Табалов А.О.: 

Шановні депутати! 

Хочу коротко проінформувати про заходи, які відбулись протягом 

міжсесійного періоду: 

1. Відповідно до перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік, 

16 лютого відбувся День депутата на тему: “Про реалізацію Програми 

стерилізації безпритульних тварин та підтримки громадських організацій 

“Бім” та “Щасливий пес”. Ми намагаємося стати на європейський шлях 

вирішення цієї проблеми.  

2. Протягом 16-17 лютого відбувся навчальний візит з питання вивчення 

досвіду щодо організації та надання паліативної допомоги у місті. До нашого 

міста з'їхались медики, керівники профільних управлінь державних органів 

влади з інших міст, представники Медичного комітету Верховної Ради та 

народні депутати України. Захід тривав у рамках національної програми 

обмінних візитів для посадових осіб органів місцевого самоврядування 

‟Маршрути успіхів”, який реалізує Асоціація міст України. 

3. 17 лютого в сесійній залі Кіровоградської міської ради відбулась друга 

сесія 13 скликання міського парламенту дітей, присвячена 15-річчю його 

діяльності. Учасниками заходу були депутати міського парламенту дітей, 

депутати міської ради, представники громадських і молодіжних організацій. 

4. Другого лютого за ініціативи міського голови, підприємств та 

підприємців міста було відправлено гуманітарний вантаж у вигляді продуктів 

харчування (біля чотирьох тон) до м. Авдіївки Донецької області. Також 

мешканці міста приносили теплі речі, які були відправлені іншим 

гуманітарним вантажем від області до м. Авдіївки. 

Дякую всім небайдужим, хто прийняв участь у підтримці мешканців 

прифронтової зони. 

 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На восьму сесію міської ради сьомого скликання прибуло та 

зареєструвалося 35 депутатів. Відсутні 8 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення сесії, є. Восьму сесію Кіровоградської міської ради оголошую 

відкритою. 
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Звучить Державний Гімн України. 

 

Шановні депутати! 

У роботі восьмої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної 

у м. Кіровограді ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Прокопчук Дмитро Вікторович ‒ керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії. Є пропозиція 

обрати до складу робочої президії голову постійної комісії міської ради з 

питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів Бєжана Михайла Михайловича. Немає заперечень? Немає. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Прошу Михайла Михайловича зайняти робоче місце у президії. 

 

Шановні колеги! 

Хочу зробити оголошення. Є пропозиція, яка, на мою думку, 

задовольнить всіх депутатів, стосовно облаштування на трибуні кнопки для 

голосування. Такі роботи є дороговартісними, тому депутати, які виходять до 

трибуни для оголошення депутатських запитів або проектів рішень міської 

ради, під час проведення процедури голосування можуть користуватися 

пультом, який розташований на першому місці першого ряду зліва. Для цього 

виступаючий має взяти з собою свою картку для голосування. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний головуючий! 

Шановні колеги! 
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Відповідно до статті 34 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, перед формуванням порядку денного депутати міської 

ради мають право на виголошення заяв, оголошень і таке інше.  

Хотів би озвучити заяву від фракції політичної партії ‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність” з наступного питання. На адресу міського голови 

та всіх депутатських фракцій у Кіровоградській міській раді, присутніх у 

сесійній залі, від народного депутата від мажоритарного виборчого округу                  

№ 99 Костянтина Яриніча надійшло депутатське звернення щодо зменшення 

ставки єдиного податку до 10 % для платників другої групи наступного змісту: 

‟До мене як народного депутата України, обраного від 99-го виборчого 

округу Кіровоградської області, під час зустрічей з виборцями звертаються 

приватні підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, з 

проханням вжити заходів депутатського реагування, спрямованих на 

зменшення податкового навантаження та загалом покращення умов для 

ведення підприємницької діяльності. 

Ще в жовтні 2015 року мною разом з колегами по парламенту було 

розроблено та зареєстровано відповідний проект Закону ‟Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації” 

(реєстраційний № 3357) та досягнуто суттєвого зменшення навантаження на 

фонд оплати праці для роботодавців при нарахуванні ними та сплаті єдиного 

соціального внеску в розмірі 22 %. 

В той же час, питання оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, сьогодні віднесено 

до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Так, відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих 

податків належить єдиний податок. 

Відповідно до статті 26 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виключною компетенцією сільських, селищних та міських рад є 

встановлення місцевих податків і зборів згідно з Податковим кодексом 

України. 

Відповідно до статті 293 Податкового кодексу України, сільські, 

селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад 

встановлюють фіксовані ставки єдиного податку для платників другої групи у 

межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом станом на 01 січня податкового (звітного) періоду. 

Рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 

‟Про встановлення розмірів ставок єдиного податку” для другої групи 

платників єдиного податку встановлені такі ставки: 

12 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для платників 

податку, які здійснюють діяльність з надання соціальної допомоги; 
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15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для платників 

податку, які здійснюють господарську діяльність за наступними видами 

діяльності: 

роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими 

виробами; 

роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами; 

ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку; 

санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів, боротьба з 

забрудненням та подібні види діяльності; 

20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для інших видів 

діяльності. 

Однак, у зв’язку зі збільшенням з 01 січня 2017 року розміру мінімальної 

заробітної плати вдвічі (3200), податкове навантаження на суб’єктів 

підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування, 

пропорційно зросло. 

На жаль, сьогодні фізичні особи-підприємці опинилися перед вибором, 

чи продовжувати свою господарську діяльність. За оперативними даними 

протягом грудня 2016 ‒ січня 2017 року свою діяльність припинили                          

4 300 підприємців області. 

На підставі вищенаведеного, керуючись статтею 16 Закону України 

‟Про статус народного депутата України”, з метою зниження податкового 

тиску на підприємців, підвищення ділової активності, розвитку малого бізнесу 

та збільшення робочих місць в обласному центрі, прошу: 

винести на розгляд найближчого засідання міської ради питання щодо 

зменшення ставки єдиного податку до 10 % для платників другої групи з 

відповідним внесенням змін до рішення Кіровоградської міської ради                                   

від 27 січня 2015 року № 3949. 

Про результати розгляду депутатського звернення та вжиті заходи 

прошу повідомити у встановлений законом строк”. 

Ми отримали збільшення єдиного соціального внеску для платників 

єдиного податку фактично вдвічі. Міська рада не може вплинути на ситуацію, 

що склалася. Але саме до компетенції міської ради належить встановлення 

ставки єдиного податку для підприємців, які знаходяться на спрощеній системі 

оподаткування. Не далі ніж вчора підприємці відчули на собі це підвищення, 

адже 20 лютого сплив граничний термін сплати такого податку за січень 

місяць цього року.  

З огляду на вищезазначене, враховуючи рішення фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність” у Кіровоградській міській раді 

сьомого скликання від 20.02.2017, наполягаємо на включенні до порядку 

денного восьмої сесії міської ради та розгляді саме сьогодні цього питання.  
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Табалов А.О.: 

Це питання у проекті порядку денного включено за порядковим № 29. 

На скільки мені відомо, в ході засідання постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

було прийнято рішення про об’єднане засідання комісії з постійною комісією 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів, а також призначенні слухання саме з цього питання, які 

відбудуться в кімнаті № 426 за участі підприємців. Але кожен депутат може 

вносити пропозиції стосовно порядку денного. 

 

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

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

Шановний Андрію Олександровичу! 

Шановні колеги! 

Питання, яке я хочу озвучити на підставі звернень до мене групи 

учасників бойових дій, є не досить складним. Вважаю, що за вашого сприяння 

його можна вирішити в робочому порядку.  

Згідно з відповідним наказом управління освіти Кіровоградської міської 

ради, виданого на підставі затверджених міською радою Програм, 

забезпечуються харчуванням діти в загальноосвітніх навчальних закладах 

міста. Але в цьому питанні є певний дисбаланс. Харчуванням забезпечуються 

діти учасників АТО та діти воїнів-афганців, але діти учасників бойових дій, 

які воювали в Іраку (брали участь у антитерористичній операції) та інших 

гарячих точках, на жаль, не користуються таким правом. Насправді, їх не так 

вже і багато.  

Прошу надати доручення управлінню освіти, відділу соціальної 

підтримки населення внести коригування до відповідних документів, щоб діти 

учасників бойових дій також мали право годувати в навчальних закладах.  

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні депутати, громадо! 

Хотів би повідомити вас про наступне. Згідно з протоколом засідання 

виконавчого комітету політичної партії ‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”                          

від 13.02.2017 депутата Артюха О.І. було виключено із членів партії 

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”. Наступник кроком буде відкликання депутата 

за народної ініціативи.  

Прошу всіх громадян, які підтримують таку ініціативу, приєднатися та 

завітати до офісу партії ‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ” у місті Кіровограді. 

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

Олега Ляшка): 

Шановні колеги! 

З цієї трибуни неодноразово лунали пропозиції з приводу того, що 

пленарні засідання сесій міської ради повинні розпочинатися з хвилини 

мовчання.  

Сьогодні ми вручали нашим героям високі державні нагороди. Вони 

живі. Честь їм та хвала! Але ми завжди повинні пам’ятати про тих, хто не 

повернувся з цієї війни, ціною власного життя захищав інтереси громади і 

державності України. Тому пропоную дотримуватися встановлених нами 

правил та розпочинати сесійні засідання з хвилини мовчання.  

Прошу підтримати мою пропозицію.  

 

Табалов А.О.: 

Давайте вшануємо хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні та 

загиблих військовослужбовців.  

 

Відбувається хвилина мовчання. 
 

Шановні депутати! 

Вам роздано проект порядку денного восьмої сесії міської ради, який 

містить 100 питань.  

Є пропозиція взяти проект порядку денного восьмої сесії міської ради за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

Які будуть пропозиції? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Андрію Олександровичу! 

Вчора під час засідання погоджувальної наради до запропонованого 

Вами проекту порядку денного було дуже багато зауважень і критики від 

депутатів від різних політичних сил, фракцій, депутатських груп. Зауваження 

та критика стосувалися того, що до проекту порядку денного не було 

включено дуже багато резонансних питань, які потребують якомога 

найшвидшого розгляду в інтересах територіальної громади міста. З іншого 

боку, до проекту порядку денного включено дуже багато спірних питань, які 
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потребують особливого вивчення ‒ це земельні питання та багато інших. Ми 

пропонували різні варіанти стосовно черговості розгляду питань порядку 

денного, відносно пунктів, які необхідно включити, стосовно питання єдиного 

податку, щодо якого відбувалися певні маніпуляції. Під час засідання 

постійної комісії міської ради з питань бюджету Ви говорили, що цього 

питання не буде у порядку денному. Потім це питання з’явилося. Але, суть 

полягає не в цьому. На скільки я зрозумів, Ви все ж таки не дослухалися до 

рекомендацій, які озвучували представники від всіх політичних сил, та 

вирішили сьогодні нашвидкуруч верстати новий порядок денний, включаючи 

різні пропозиції, які зараз будуть надходити. Я бачу цей шлях абсолютно 

безперспективним і голосування це продемонструвало.  

Хочу наголосити, що є альтернативний проект порядку денного, який 

вчора озвучувався. Розуміючи, що відносно всіх ста пунктів запропонованого 

проекту порядку денного будуть різні думки та бачення, пропоную 

сконцентруватися на чотирьох найголовніших питаннях. Ці питання, за 

виключенням одного, містяться у розданому проекті порядку денного та 

вимагають невідкладного розгляду.  

Пропоную наступний проект порядку денного: 

1. Про депутатські запити депутатів міської ради. 

2. Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста, проект рішення за реєстраційним № 921. 

3. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 січня 2015 року № 3949 ‟Про встановлення ставок єдиного податку”, 

проект рішення за реєстраційним № 923.  

4. Про скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 16 лютого 2017 року (щодо підвищення вартості разового проїзду 

одного пасажира на міських автобусних маршрутах), підготовлений 

депутатами від фракцій ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”, 

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”, ‟ВО ‟Свобода”. 

Прошу поставити запропонований мною проект порядку денного на 

голосування в цілому. 
 

Табалов А.О.: 

Хотів би зауважити, що Ви маєте дещо невірну інформацію щодо 

проекту порядку денного. Запропонований на розгляд проект порядку денного 

майже не відрізняється від внесених пропозицій. Після того, коли б було взято 

за основу даний проект порядку денного, я хотів доповнити його деякими з 

тих пунктів, які Ви озвучили.  

Ситуація полягає в тому, що по деяких проектах рішень згідно з чинним 

законодавством та Регламентом не був витриманий термін оприлюднення                              

20 робочих днів. Крім того, озвучені питання можна було б внести з голосу. 

Різниця у запропонованому мною проекті порядку денного полягає лише в 

одному питанні. Я не вбачаю проблем у тому, щоб внести його з голосу та 

включити до порядку денного. Стосовно черговості розгляду питань наші 

думки співпадають. Я поставлю цю пропозицію на голосування.  
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Смірнов В.О.: 

Міський голова наголошував на тому, що формування проекту порядку 

денного сесії є його виключною прерогативою. Дивлячись на запропонований 

проект порядку денного, незрозуміло, чим керувався міський голова під час 

його формування.  

Є пропозиція формувати проект порядку денного у пов’язанні з 

пріоритетністю розгляду питань. Я підтримую пропозицію депутата                       

Цертія О.М. стосовно перших чотирьох пунктів порядку денного.  

Наступна пропозиція ‒ ми маємо діяти в рамках Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні” та розглядати питання щодо регулювання 

земельних відносин та окремих сесіях міської ради. Цього досі не було 

зроблено. Є пропозиція сьогодні виключити з проекту порядку денного всі 

питання щодо регулювання земельних відносин, призначити окрему земельну 

сесію та розглядати їх згідно з вимогами чинного законодавства.  

 

Табалов А.О.: 

Шановний Володимире Олександровичу! 

Розданий проект порядку денного не суперечить пропозиції, яку Ви 

озвучили. Озвучені питання містяться у проекті порядку денного. Питання 

стосовно ініціативи фракцій ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”, 

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”, ‟ВО ‟Свобода” було озвучене лише вчора. 

Згідно з Регламентом було б порушенням включати його до проекту порядку 

денного до засідання сесії. Крім того, стосовно проведення окремої земельної 

сесії, планувалося провести окреме засідання, на якому розглянути питання 

щодо регулювання земельних відносин. Всі ці пропозиції враховані. 

 

Демченко М.І. запропонував головуючому не коментувати виступи 

депутатів, зауважив, що фракція Радикальної Партії Олега Ляшка 

підтримує проект порядку денного восьмої сесії міської ради, озвучений 

депутатом Цертієм О.М., та підтримав виступ депутата Смірнова В.О. 

 

Табалов А.О.: 

Як закон, так і Регламент не забороняє депутатам і мені коментувати 

репліки або виступи депутатів. Більше того, я маю на меті поставити на 

голосування пропозицію, озвучену депутатом Цертієм О.М., але маю 

заслухати всіх депутатів, які мають право та бажають виступити. Після цього 

я обов’язково це зроблю.  

 

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

Ляшка): 

Шановні колеги! 

Проаналізувавши проект порядку денного, отримавши інформацію, що 

не всі проекти рішень пройшли процедуру оприлюднення, хочу наголосити, 

що три питання проекту порядку денного, а саме: за порядковими № 8 ‟Про 
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затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я                                                          

м. Кропивницького на 2017-2020 роки” (проект рішення за реєстраційним                       

№ 895), № 9 ‟Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік” (проект 

рішення за реєстраційним № 896), № 22 ‟Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                  

на 2017 рік” (проект рішення за реєстраційним № 914), не проходили 

попереднього розгляду виконавчим комітетом міської ради. Відповідно 

виникло порушення пункту 1 частити 2 статті 52 Закону України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні”, тому зазначені проекти рішень не мали права 

з’являтися у проекті порядку денного сьогоднішньої сесії.  

Мені цікаво, хто формував перелік цих питань? Враховуючи значну 

кількість суттєвих порушень, прийняття даного проекту порядку денного не є 

доцільним.  

 

Табалов А.О.: 

Хочу наголосити, що сесія може проходити в декілька засідань. 

Планувалося провести як мінімум три засідання восьмої сесії. Питання, щодо 

яких термін оприлюднення не витримано, пропонувалося розглянути пізніше, 

як менш пріоритетні.  

 

Начальник управління розвитку транспорту та зв’язку Вергун О.С. 

проінформував, що проект  Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік розглядався на 

засіданні виконавчого комітету міської ради 16 лютого 2017 року. 

 

Капітонов С.І. висловив зауваження щодо формування проекту порядку 

денного восьмої сесії міської ради, запропонував перейти до голосування 

стосовно пропозиції, озвученої депутатом Цертієм О.М.  

 

Краснокутський О.В.: 

Хотів би додати, що є проект рішення за реєстраційним № 922, з якого 

буду доповідати я. Не вистачає одного дня до необхідного двадцятиденного 

терміну. Я погоджуюся з тим, що треба перенести розгляд проекту рішення за 

реєстраційним № 896, але, разом з цим, пропоную перенести розгляд всіх 

проектів рішень, термін оприлюднення яких не витримано, в тому числі 

проекту рішення за реєстраційним № 922 та тих, які пропонується зараз внести 

з голосу. Дякую.  

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні колеги! 

Вчора під час погоджувальної наради обговорення проекту порядку 

денного восьмої сесії міської ради було іншим ніж сьогодні. Пропозиція щодо 
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перенесення розгляду деяких питань була погоджена керівниками та 

представниками всіх депутатських фракцій. Логічним було б взяти проект 

порядку денного за основу, а потім вже вносити свої пропозиції. Враховуючи 

дискусію, яка зараз виникла у сесійній залі, пропоную оголосити перерву на 

10 хвилин, запросити всіх голів фракцій до кабінету секретаря міської ради та 

обговорити всі питання. 

 

Табалов А.О.: 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви об 11.31. 

 

Табалов А.О.: 

Шановні колеги! 

Шановні запрошені! 

На жаль, не всі голови депутатських фракцій завітали до мого кабінету 

для діалогу. Тому пропозиції деяких депутатів є не зовсім зрозумілими. Більше 

того, проект порядку денного був оприлюднений на офіційному сайті 

Кіровоградської міської ради, всі депутати були ознайомлені з ним. Вчора в 

ході погоджувальної наради критичних зауважень не надходило. Надходили 

лише пропозиції щодо черговості розгляду питань порядку денного.  

Крім того, щоб вносити зміни до проекту порядку денного, треба 

спочатку взяти його за основу. Тому необхідно поставити на голосування 

сформований проект порядку денного, який бачили всі депутати. Там є дуже 

багато нагальних питань, важливі програми, підготовлені начальниками 

управлінь, головами постійних комісій міської ради, пройшли детальне 

обговорення, аналіз. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Андрію Олександровичу! 

 Хотів зазначити, що критичні зауваження були. Вчора їх озвучували 

керівники політичних сил. Більше того, ми пропонували конструктивне 

вирішення цієї ситуації (повторно озвучив альтернативну пропозицію щодо 

проекту порядку денного восьмої сесії міської ради). Пропоную поставити 

мою пропозицію на голосування.  

Інші питання також треба розглядати, але для цього треба нормально 

сформувати порядок денний, виключити резонансні питання, стосовно яких є 

дуже багато запитань, погодити його з фракціями та проводити земельну 

сесію, на якій розглянути всі інші питання. Пропоную поставити мою 

пропозицію на голосування, а далі визначатися.  
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Табалов А.О., Смірнов В.О., Краснокутський О.В. обговорили 

запропоновані пропозиції щодо проекту порядку денного восьмої сесії міської 

ради та варіанти їх розгляду. 

 

Табалов А.О.: 

У нас є два варіанти: взяти проект порядку денного за основу і 

продовжувати роботу або оголосити перерву в роботі сесії, призначити дату 

проведення наступного засідання після проведення погоджувальної наради, 

всі питання, які пройшли процедуру оприлюднення протягом 20 робочих днів, 

включити до проекту порядку денного, спільно з вами підготувати їх та 

приймати рішення.  

 

Демченко М.І., Колісніченко Р.М., Линченко М.Л., Табалов А.О.,                       

Бойко С.В., Яремчук В.С., Капітонов С.І., Краснокутський О.В.,                       

Шамардін О.С., Смаглюк М.О., Цертій О.М. висловили своє бачення стосовно 

шляхів формування проекту порядку денного сесії, голосування за пропозиції, 

внесені депутатами, обговорили питання щодо конструктивної співпраці  

депутатського корпусу..  

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановний Андрію Олександровичу! 

Я можу запропонувати ще один варіант: взяти проект порядку денного 

за основу з урахуванням пропозиції депутата Цертія О.М., а саме першими 

питаннями у порядку денному включити озвучені ним чотири питання.  

 

Табалов А.О.: 

Будуть ще пропозиції? 

Деякі голови фракцій пропонують поставити на голосування 

пропозицію взяти проект порядку денного восьмої сесії міської ради за основу. 

У нас є єдиний проект порядку денного, який ми маємо взяти за основу.      

Іншого ‒ немає: він не опублікований, не роздрукований, не розданий.  

Тому пропоную взяти проект порядку денного восьмої сесії міської ради 

за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 19. 

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

Олега Ляшка): 

Зараз треба поставити на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. 

 

Табалов А.О.: 

Пропозицію до чого? Ми не взяли проект порядку денного за основу.  

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Зараз зрозуміло, що пропозиція щодо затвердження порядку денного не 

буде набирати голосів. Пропоную оголосити перерву, зібратися з головами 

фракцій та вирішити питання, яким чином ми будемо працювати надалі. 

Є один проект порядку денний, озвучений, з яким депутати ознайомлені. 

Пропозиція депутата Цертія О.М. не є проектом порядку денного. Проект 

порядку денного розданий всім депутатам. Прошу оголосити перерву. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Варіантів щодо проведення сесії є дуже багато. Але є один варіант 

стосовно пропозиції депутата Цертія О.М. ‒ ставити на голосування. 

 

Цертій О.М.: 

Я запропонував альтернативний проект порядку денного, що 

складається з чотирьох пунктів, які були озвучені (зачитав назви 

запропонованих питань). Давайте проголосуємо за мою пропозицію. Можна 

поставити її на голосування за основу, а потім проголосувати в цілому. 

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради, на вимогу 

депутата Шамардіна О.С. пояснила процедуру щодо формування порядку 

денного сесії на підставі вимог Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання та Закону України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні”. 

 

Смірнов В.О. зачитав вимоги пункту 12 статті 42 Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання та запропонував поставити 

пропозицію депутата Цертія О.М. на голосування. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Колеги, ми дуже помиляємося, коли вважаємо, що є певний порядок 

денного. Порядок денний існує тоді, коли він затверджений рішенням міської 

ради. Станом на сьогодні ми маємо лише проект порядку денного, який не 

набрав голосів під час взяття його за основу.  
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Пропозиція, яку вніс депутат Цертій О.М., також є проектом порядку 

денного. Я не бачу ніяких особливих проблем, щоб поставити проект порядку 

денного, озвучений депутатом Цертієм О.М., на голосування за основу. Якщо 

ця пропозиція також не набере голосів, тоді треба думати, що робити далі і чи 

рухатись далі взагалі. Очевидно, що таку пропозицію в якості проекту порядку 

денного треба ставити на голосування за основу. 

 

Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Згідно з Регламентом Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

така пропозиція не прописана і є порушенням. Суб’єктом формування проекту 

порядку денного є тільки міський голова або у разі його відсутності ‒ секретар 

міської ради, а не депутат. 

 

Табалов А.О.: 

На вимогу голови фракції ‟Рідне місто” Шамардіна О.С. оголошується 

перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.04. 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 23 депутати, відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Шановні депутати! 

Мною була озвучена пропозиція знову зібратися в кабінеті секретаря 

міської ради для узгодження питань щодо порядку денного. Деякі керівники 

фракцій не прийшли на цю зустріч. 

Проект порядку денного, запропонований мною, два рази ставився на 

голосування та не набрав необхідної кількості голосів. Втретє я не буду 

ставити його на голосування. Крім того, хочу наголосити, що проект порядку 

денного формує міський голова. Міський голова до відпустки сформував 

проект порядку денного, підписав його. Вважаю, що нам необхідно знову 

зібратися на погоджувальну нараду та узгодити всі питання.  

 

Депутати Цертій О.М., Ніжнікова А.О. висловили позицію стосовно 

проекту порядку денного восьмої сесії міської ради, сформованого міським 

головою та запропонованого депутатом Цертієм О.М. з чотирьох пунктів, 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Хочу зауважити, що жодна з пропозицій щодо проекту порядку денного 

восьмої сесії не набрала необхідної кількості голосів. Не відомо яким буде 

голосування щодо наступної пропозиції, хоча порядок денний сесії формує 

міський голова.  

На мою думку, депутат не може формувати порядок денний та подавати 

його депутатам на затвердження. Вважаю, що треба взяти перерву, зібратися 

разом з секретарем міської ради та визначатися щодо порядку денного, а саме 

питань, які ми будемо розглядати. Якщо є суперечливі питання, потрібно 

виключати їх та виходити на сесію. 

 

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

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

Наша фракція підтримує позицію, що порядок денний був сформований 

міським головою, депутати не підтримали цей проект порядку денного, тому 

пропоную провести погоджувальну нараду, на якій з’ясувати позиції по 

кожному питанню, а потім затверджувати його на сесії.  

 

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

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

Якщо колеги вже визначилися, що депутат, секретар міської ради не 

може вносити альтернативний проект порядку денного, то пропоную закрити 

сесію і дочекатися, коли її проведе міський голова.  

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Розданий зараз проект порядку денного, який складається з основних 

чотирьох надзвичайно важливих питань, пропонується взяти за основу. Потім 

ми можемо доповнити його іншими питаннями з розданого раніше переліку. 

Земельні питання маємо розглядати на окремому засіданні, тому пропоную 

виключити їх. Інші питання пропоную додатково включати в цей перелік 

шляхом голосування в залежності від їх підготовленості. 

 

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

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

Шановний Андрію Олександровичу! 

Шановні колеги! 

Хочу закликати депутатів діяти в межах норм чинного законодавства. 

Вже не вперше лунає пропозиція зняти з розгляду земельні питання. Існує 

Закон України ‟Про звернення громадян”, яким чітко встановлені строки 

розгляду заяв громадян. Постійно нехтуючи нормами закону, неправильно 

доводити до ситуації, щоб роками не розглядалися питання щодо регулювання 

земельних відносин. 
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Є проект порядку денного, який не був підтриманий, але Регламент не 

обмежує та дозволяє прийняти рішення про повернення до голосування. Якщо 

ні, то є пропозиція від колег щодо включення певних питань. Таке поняття, як 

альтернативний порядок денний, не передбачене Регламентом взагалі. Є 

пропозиції, які надійшли від депутатів, виключити з проекту порядку денного, 

запропонованого міським головою, питання, відносно яких не був витриманий 

строк щодо оприлюднення, встановлений Законом України ‟Про доступ до 

публічної інформації”, або які не розглядалися виконавчим комітетом. Але ж 

також депутати пропонують зараз з голосу включити питання, які не пройшли 

зазначену процедуру.  

 

Шамардін О.С.: 

Пропоную завершити обговорення. 

 

Цертій О.М.: 

Сьогодні є бажання розглянути чотири дуже важливі питання. Щодо 

інших питань просто немає конструктиву. Голосування за пропозицію взяти 

проект порядку денного за основу це показало. Станом на сьогодні є 

конструктив лише стосовно цих питань, тому ми їх виділили в альтернативний 

проект порядку денного і просимо поставити його на голосування за основу 

чи в цілому та вирішити ці важливі питання, на які чекають всі мешканці міста. 

Інші питання формуйте у порядок денний, погоджуйте з фракціями, з 

представниками політичних сил, узгоджуйте та вносьте на розгляд наступного 

засідання сесії. Ми готові зібратися для того, щоб розглядати ці питання, але 

цьому має передувати серйозна робота з підготовки цих питань на розгляд 

сесії.  
 

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

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

депутатська група ‟Рідний край”): 

Кожен з депутатів має право на свою власну позицію. Колеги вважають, 

що сьогодні найважливішими питаннями є питання, подані у альтернативному 

порядку денному. Наприклад, я як депутат маю іншу позицію. Вважаю, що 

також дуже важливим є питання порядку денного за порядковим № 19 ‟Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан”, проект рішення за 

реєстраційним № 912. Колеги, можливо, мають інші позиції стосовно 

важливості того чи іншого питання порядку денного. Регламентом 

передбачено, що порядок денний сесії формується міським головою. Він 

розданий депутатам заздалегідь. Є єдиний шлях у вирішенні важливості того 

чи іншого питання порядку денного ‒ взяття порядку денного за основу. Потім 

кожен депутат може внести свою власну пропозицію стосовно кожного 

окремого питання шляхом виключення або додаткового включення до 

порядку денного.  
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Табалов А.О.: 

Шановні депутати! 

Пропоную зібратися на погоджувальну нараду та узгодити всі питання 

щодо порядку денного. Перше засідання восьмої сесії міської ради завершено.  

Про дату та час проведення погоджувальної наради та наступного 

засідання сесії вам буде повідомлено додатково. 

 

 

 

Секретар міської ради        А. Табалов 

 
 


