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П Р О Т О К О Л  №  31 

першого засідання дев’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 20 червня 2017 року м. Кропивницький 

 

Перше засідання дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, присутні! 

Перед тим, як ми розпочнемо роботу сесії, хотів би вшанувати пам'ять 

наших воїнів: бійців які загинули, захищаючи територіальну цілісність 

держави на передових позиціях у зоні проведення антитерористичної операції, 

та воїнів, які відчайдушно боронили нашу землю але, на жаль, трагічно 

померли від тяжкої хвороби. 

Прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. 

 

Шановні колеги! 

Дозвольте мені від імені мешканців міста оголосити подяки депутатам 

міської ради Дризі Вадиму Вікторовичу і Кріпаку Сергію Володимировичу за 

активну громадську позицію, вирішення нагальних проблем на виборчих 

округах та допомогу у життєдіяльності громади. 

 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На перше засідання дев’ятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 30 депутатів. Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є. Дев’яту сесію Кіровоградської міської ради 

оголошую відкритою. 
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Звучить Державний Гімн України. 
 

Райкович А.П. надав слово представникам громадських організацій та 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

Сінченку Д.В., який закликав депутатів підтримати проект рішення за 

реєстраційним № 1125 ‟Про проведення допорогових закупівель” та не 

голосувати за проект рішення № 1011 ‟Про внесення змін та доповнень до 

рішень Кіровоградської міської ради”. 

Пасічнику Б.В., який виступив щодо створення конкурентного 

середовища в галузі торгівлі хлібними виробами. 
 

Райкович А.П.: 

Доручаю управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення в робочому порядку до наступного засідання 

дев’ятої сесії опрацювати порушене питання. 
 

Чоботар В.С., яка порушила тему переведення садових (дачних) 

будинків у садових товариствах в жилі, перейменування вулиць на території 

цих товариств та закликала депутатів до плідної співпраці.  

Лісніченку П.Ю., який на підставі звернень громадських організацій 

‟Спільна дія”, ‟Територія успіху”, ‟Центр медіарозслідувань ‟Прозоро”, 

‟Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (додаються) порушив 

питання щодо використання системи публічних закупівель Prozorro в ході 

проведення допорогових закупівель та запропонував підтримати проект 

рішення за реєстраційним № 1125 ‟Про проведення допорогових закупівель”. 

Погасію І.П., який звернув увагу на недоліки у роботі галузі житлово-

комунального господарства міста та висловив зауваження стосовно 

відведення земельних ділянок. 

Смірнову В.О., депутату міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), який пояснив, що з метою запобігання виникненню 

соціальної напруги в місті частина депутатів, які раніше блокували роботу 

міської ради, зараз прибули і зареєструвалися на дев’ятій сесії міської ради. 

Закликав міського голову до подальшого діалогу та пошуку компромісу щодо 

врегулювання восьми вимог, внесених депутатами та внесених громадою. 

Філіппову Б.М., який від імені трудового колективу ДП “СхідГЗК” 

звернувся до депутатів міської ради з проханням запобігти зупиненню 

підприємства та закликав зважено підійти до розгляду питання надання                  

ДП ‟Схід ГЗК” погодження на гірничий відвід. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі першого засідання дев’ятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 



3 
 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

Агліулін Равіль Мінгаязович ‒ директор Інгульської шахти; 

Дробот Сергій Анатолійович ‒ генеральний директор Державного 

концерну “Ядерне паливо”; 

Пухальський Віктор Миколайович ‒ головний інженер                                    

ДП “СхідГЗК”; 

Філіппов Борис Миколайович ‒ голова первинної профспілкової 

організації ДП “СхідГЗК”; 

Шмельов Юрій Анатолійович ‒ т.в.о. генерального директора                                

ДП “СхідГЗК”; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії. Є пропозиція 

обрати до складу робочої президії голову постійної комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності Зайченка Володимира Васильовича. Немає заперечень? 

Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Прошу Володимира Васильовича зайняти робоче місце у президії. 

 Шановні депутати! 

Вам роздано проект порядку денного дев'ятої сесії Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання, який становить 128 питань, та перелік                             

з 19 додаткових питань. Матеріали вам роздано.  

Є пропозиція проект порядку денного дев’ятої сесії міської ради взяти 

за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Шановні колеги! 

Які є пропозиції щодо проекту порядку денного дев’ятої сесії? Немає. 

Пропоную затвердити проект порядку денного дев’ятої сесії міської 

ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 972 ‟Про затвердження порядку денного 

дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

  

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відбулися погоджувальні наради міського голови з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій. Пропонується 

першочергово на першому засіданні дев’ятої сесії міської ради розглянути 

наступні питання: 

‟Про депутатські запити депутатів міської ради”;  

‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”, проект рішення за реєстраційним № 1036; 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                         

від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”, проект 

рішення за реєстраційним № 1030 (доопрацьований);  

‟Про надання ДП ‟СхідГЗК” погодження на гірничий відвід”, проект 

рішення за реєстраційним № 1107. 

Ставлю на голосування запропонований порядок та черговість розгляду 

питань порядку денного дев’ятої сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного “Про депутатські 

запити депутатів міської ради”. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської 

ради. 
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Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

За міжсесійний період депутатами міської ради було 

подано 101 депутатський запит щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги, в тому числі від груп депутатів ‒ 60 запитів.  

Коротко ознайомив з депутатськими запитами та проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную взяти проект рішення за основу. Хто за дану пропозицію, 

прошу проголосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”), оголосив три депутатські запити груп депутатів 

(додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

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

Ляшка), оголосив депутатський запит групи депутатів (додається) щодо 

надання матеріальної допомоги мешканці міста. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосила депутатський запит групи 

депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканці 

міста. 

 

Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), оголосив 

депутатський запит групи депутатів (додається) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканці міста. 

 

Гребенчук Ю.Ф., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив п’ять депутатських 

запитів груп депутатів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканцям міста. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція прийняти проект рішення в цілому та врахувати запити, 

озвучені депутатами Смірновим В.О., Бойком С.В., Яремчук В.С.,                     
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Бєжаном М.М., Гребенчуком Ю.Ф. Хто за дану пропозицію, прошу 

проголосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 973 ‟Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1036. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення міської 

ради, зачитала проект рішення (додається службова записка) та відповіла 

на запитання депутата Бойка С.В. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Протягом міжсесійного періоду буде проведено засідання комісії з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста, за результатами роботи якої ми зможемо прийняти рішення 

стосовно надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

відповідно до підтриманих сьогодні депутатських запитів. 

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 № 974 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                         

2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1030 (доопрацьований). Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься доопрацьований проект рішення за 

реєстраційним № 1030 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект 

рішення стосується лише перерозподілу коштів субвенції з державного 

бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 

2017 року № 332 щодо виділення субвенції з державного бюджету на 

відшкодування різниці в тарифах ‒ в сумі 11,6266 млн грн, в тому числі: 

по загальному фонду ‒ 3,476 млн грн; 

по спеціальному фонду ‒ 8,1506 млн грн для теплопостачальних 

підприємств. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Як ми і домовлялися, розгляд питань щодо перерозподілу коштів 

міського бюджету було відтерміновано до наступного засідання сесії за 

виключенням погашення різниці в тарифах у зв’язку з тим, що                            

надійшла субвенція з державного бюджету, яку необхідно освоїти                           

до 24 червня поточного року. 

Які є запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Надійшла пропозиція даний доопрацьований проект рішення поставити 

на голосування за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

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 № 975 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський 

бюджет на 2017 рік” (додається). 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Шановні депутати! 

В ході розгляду депутатських запитів я мав озвучити свій запит, але ми 

перейшли до розгляду наступних питань порядку денного.  

29 березня я подав депутатський запит, який потребує розгляду, тому 

хотів би, щоб після розгляду всіх запланованих на сьогодні питань надали мені 

можливість оголосити депутатський запит. 

 

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

надання ДП ‟СхідГЗК” погодження на гірничий відвід”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1107. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

До нас звернулося керівництво ДП ‟СхідГЗК”, Інгульської шахти, 

Державного концерну “Ядерне паливо” з проханням надати погодження на 

гірничий відвід.  

У зв’язку з тим, що існували проблемні питання щодо проведення 

сесійних засідань і сесія не відбулася через відсутність кворуму, я був 

змушений звернутися до депутатів Кіровоградської обласної ради з проханням 

відтермінувати вирішення даного питання та з розумінням віднестися до цього 

прохання. Питання є надзвичайно важливим та стосується стратегії 

майбутнього десятирічного розвитку нашого міста, в тому числі: розвитку 

соціальної інфраструктури, роботи Інгульської шахти. Депутати обласної ради 

відтермінували розгляд цього питання та запланували розглянути його на 

черговому засіданні сесії обласної ради в п’ятницю.  

Прошу заслухати інформацію Владова Р.П., обмінятися думками та 

вирішити це питання на користь державних інтересів.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Особисто я підтримую цей проект рішення, але спершу пропоную 

заслухати Вас щодо Меморандуму про співпрацю і партнерство між 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ‟СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, Державним концерном ‟Ядерне паливо” 

та Кіровоградською міською радою. Після цього ми зможемо приймати 

рішення стосовно погодження на гірничий відвід.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В ході спілкування з дирекцією ДП ‟СхідГЗК” був запропонований 

формат наших стосунків та соціальної підтримки мешканців міста шляхом 
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підписання тристороннього меморандуму про співпрацю та партнерство між 

керівництвом ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, Державним концерном ‟Ядерне паливо” 

та Кіровоградською міською радою в особі міського голови. Переговорний 

процес було проведено з урахуванням інтересів міста. В процесі підготовки 

цього документа надійшла інформація щодо розробки державної програми 

екологічної і ядерної безпеки та захисту населення від шкідливого впливу 

радіаційного випромінювання. Ця програма буде затверджуватися на 

державному рівні. Про це під час проведення Дня депутата нам 

доповідатимуть депутати, які представляють наш регіон у Верховній Раді 

України. Меморандум соціального партнерства включає в себе такі складові 

як повне взаємне розуміння, спільна участь у проектах соціальної підтримки. 

На початковій стадії обговорення керівниками пропонувалося надати 

матеріальну підтримку в рамках соціальної програми в межах 500 тис. грн. 

Станом на сьогодні ми дійшли згоди, щоб на соціальні потреби на рік 

виділялися кошти в розмірі 2,0 млн грн. Планується завдяки депутатському 

корпусу прийняти рішення та спільно з депутатами вирішувати соціально 

важливі питання в нашому місті на паритетних засадах.  

Крім того, всі питання, пов’язані з екологічним, технологічним 

захистом, охороною праці, технікою безпеки, в тому числі з безпосереднім 

впливом діяльності шахти на екологічний стан території, на якій вона 

розташована, вирішуються в процесі виробничої діяльності та заплановані в 

окремих організаційно-технічних заходах, розроблених спеціалізовано і 

затверджені дирекцією ДП ‟СхідГЗК”.  

Сьогодні в сесійній залі присутня делегація представників 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” та генеральний директор Державного 

концерну ‟Ядерне паливо”. Вперше ми маємо такий рівень представництва і 

діалогу.  

Хочу зазначити, що погодження на гірничий відвід надається раз на 

десять років. Десять років тому Кіровоградська міська рада не приймала 

рішення з цього питання. Рішення приймалося Ленінською районною у                               

м. Кіровограді радою. На соціальні потреби також була виділена незначна 

сума матеріального ресурсу, який було реалізовано частково.  

Кіровоградська обласна рада одноосібно приймала рішення щодо 

надання дозволу на гірничий відвід. Станом на сьогодні ми досягнули 

домовленості і пропонуємо на розгляд депутатів відпрацьований текст 

меморандуму, відповідно до якого пропонується надавати дозвіл на гірничий 

відвід. З цією інформацією я з вашого дозволу від імені мешканців міста 

виступлю на сесії Кіровоградської обласної ради.   

Зараз ви маєте змогу задати питання керівництву ДП ‟СхідГЗК”, 

Державного концерну “Ядерне паливо”. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується наступний проект рішення:  

1. Погодити надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ‟СХІДНИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” гірничого відводу для розробки 

Східної зони Центрального родовища уранових руд Інгульською шахтою                                        

ДП ‟СХІДГЗК”, частина якого знаходиться в межах житлової забудови на 

території міста Кропивницького, за умови підписання меморандуму про 

співпрацю і партнерство. 

 2. Дане рішення Кіровоградської міської ради набирає чинності з 

моменту підписання меморандуму про співпрацю і партнерство між 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ‟СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, Державним концерном ‟Ядерне паливо” 

та Кіровоградською міською радою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та  

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка О.В. 

 

Райкович А.П.: 

Є бажаючі виступити з даного питання? 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”), зачитала колективне звернення 

депутатської групи ‟Рідний край” (додається) щодо розгляду питання                    

“Про надання ДП ‟СхідГЗК” погодження на гірничий відвід”.  

 

Пухальський В.М., головний інженер ДП ‟Схід ГЗК”: 

Шановні головуючий, депутати, запрошені! 

ДП ‟Схід ГЗК” займається єдиним питанням ‒ видобутком та 

переробкою уранової руди. Станом на сьогодні ми забезпечуємо близько 40 %  

потреб ядерної енергетики. 

Звертаюся до вас від імені трудових колективів комбінату, який 

нараховує близько 7 тис. осіб, та Інгульської шахти, де працює близько 1,5 тис. 

осіб. На сьогоднішній день безумовно діяльність ДП ‟Схід ГЗК” має певний 

вплив на довкілля міста Кропивницького.  

Тому запропоновано підписати тристоронній меморандум про 

співпрацю та партнерство між керівництвом ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”, 

Державним концерном ‟Ядерне паливо” та Кіровоградською міською радою. 

Близько 10 млн грн планується направити на вирішення технічних питань, 

пов’язаних з радіаційним, сейсмічним впливом на мешканців, які проживають 
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в районі видобутку руди в Центральному родовищі, а також 2 млн грн 

пропонується направити на вирішення соціальних питань мешканців 

Кропивницького. Одним з основних пунктів меморандуму є розробка 

державної програми радіаційного і соціального захисту мешканців не тільки 

міста Кропивницького, а й Кіровоградської області. Програмою планується 

передбачити вирішення питань, пов’язаних з місцями видобутку уранової 

руди: Маловисківський р-н, сел.  Смоліно, с. Олексіївка, Петрівський р-н, 

балка ‟Щербаківська” (місце, де складуються відходи переробки уранових 

руд). 

Звертаюся до вас від імені усієї громади міста Жовті Води, де 

розташований єдиний комплекс по переробці уранових руд, та від мешканців 

Кіровоградської області, де ведеться видобуток уранової руди, підтримати 

пропозицію, винесену на розгляд міської ради, щодо надання погодження на 

гірничий відвід. Комбінат взяв на себе певні зобов’язання і я від імені 

керівництва комбінату заявляю, що ці зобов’язання будуть виконані. При 

цьому хочу зауважити, що аналогічний меморандум запропоновано підписати 

з Кіровоградською обласною державною адміністрацією та Кіровоградською 

обласною радою, яким буде передбачена співпраця з соціальних питань в 

регіонах за межами міста Кропивницького.  

Прошу підтримати даний проект рішення. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Де зареєстроване підприємство і куди сплачуються податки?  

 

Пухальський В.М.: 
Підприємство зареєстроване в місті Жовті Води Дніпропетровської 

області. 

За минулий 2016 рік до різних бюджетів Кіровоградської області 

надійшло податків на загальну суму близько 206,5 млн грн. До бюджетів 

Дніпропетровської області сплачено близько 206,1 млн грн. При цьому, 

Інгульською шахтою до бюджетів сплачено близько 80,0 млн грн. 

 

Райкович А.П.: 

Це велике підприємство, яке за рішенням Кабінету Міністрів України 

розподілене між бюджетними округами. Великі підприємства, розташовані на 

території міста, сплачують місцеві податки до міського бюджету, а інші 

податки ‒ до державного бюджету через бюджетні округи.  

 

Кріпак С.В.: 

Яка приблизна сума податків надійшла саме до міського бюджету міста 

Кропивницького за минулий рік? 

 

 



12 
 

Пухальський В.М.: 
Близько 80,0 млн грн.  

 

Кролевець А.В.: 

За моєю інформацією податки сплачуються до Кіровоградського 

сільського району. Чи можливо, щоб податки все ж таки надходили до міста 

Кропивницького, яке практично найбільше потерпає від вибухів та іншого?  

 

Пухальський В.М.: 
Це питання не до платника податків. Відповідно до законодавства ми 

готові сплачувати податки до будь-якого бюджету, зазначеного 

законодавством. Підприємство піде назустріч будь-якій вашій пропозиції.  

 

Кролевець А.В.: 

Сьогодні місто надає погодження на гірничий відвід, область надає 

дозвіл на отримання ліцензії, а податки надходять до Кіровоградського 

сільського району, кількість населення в якому значно менша ніж у місті 

Кропивницькому.  

 

Пухальський В.М.: 
Сьогодні Інгульська шахта відпрацьовує два родовища: Центральне та 

Мічурінське. Сьогодні на сесії розглядається питання щодо надання згоди на 

розробку Центрального родовища. Податки сплачуються відповідно до 

чинного законодавства. Якщо до законодавства будуть внесені зміни, ми 

безумовно будемо працювати в рамках цих змін. 

 

Райкович А.П.: 

Андрію Вікторовичу! 

Я вважаю, що саме ми повинні порушувати клопотання перед обласною 

державною адміністрацією щодо врегулювання цього питання та поставити 

його як вимогу, тому що саме ми надаємо згоду.  

23 червня 2017 року на сесії Кіровоградської обласної ради буде 

озвучена така пропозиція від депутатів міської ради. 

Будуть ще запитання? Немає. 

Дозвольте поставити на голосування пропозицію прийняти даний 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 976 “Про надання ДП ‟СХІДГЗК” погодження 

на гірничий відвід” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Надаю слово депутату Краснокутському О.В. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосив депутатський 

запит (додається) та проект рішення щодо забезпечення безкоштовним 

житлом дітей-сиріт. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція підтримати озвучений депутатський запит та проект 

рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 977 “Про депутатський запит депутата 

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

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Перше засідання дев’ятої сесії міської ради завершено.  

Про дату та час проведення наступного засідання дев’ятої сесії вам буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 


