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П Р О Т О К О Л  №  34 

четвертого засідання дев’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 20 липня 2017 року м. Кропивницький 

 

Четверте засідання дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

На четверте засідання дев’ятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 33 депутата. Відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Надав слово тим, хто записався на виступ: 

 

Сінченку Д.В., який виступив стосовно діяльності Коаліції ‟Прозорі 

Ради”. 

Стосовно виступу Сінченка Д.В надано слово начальнику юридичного 

управління міської ради Смаглюк М.О. 

Лісниченку П.Ю., який виступив стосовно зменшення порогів 

застосування системи публічних закупівель ‟Prozorro”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі четвертого 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; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 
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Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 
 

Шановні депутати! 

18 липня відбулось засідання комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, а 19 липня 

відбулась погоджувальна нарада з керівниками депутатських фракцій та груп, 

головами постійних комісій, на якій ми обговорювали питання корегування 

бюджету по результатам бюджетних надходжень за перше півріччя. Бюджет 

перевиконано по надходженням на 105,3 %. Ми маємо право і можливість 

коригування бюджету в сторону збільшення витрат. В цьому є необхідність, 

тому що в нас є дефіцит у фонді оплати праці для медичних працівників, для 

викладацького складу, для майстрів виробничого навчання професійно-

технічних закладів.  

Пропонується включити до порядку денного наступні питання: 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”, проект 

рішення за реєстраційним № 1165; 

Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 – 

2021 роки”, доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 1139; 

Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”, доопрацьований проект рішення за 

реєстраційним № 1140; 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 

2018 роки”, доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 1160; 

Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920 (‟Про затвердження Міської 

програми “Молодь” на 2015-2017 роки”, ‟Про затвердження Міської 

програми підтримки сімей на 2015-2017 роки”, ‟Про затвердження Міської 

програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015-2017 роки”), проект 

рішення за реєстраційним № 1142; 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 20 грудня 2016 року № 721 ”Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”, проект 

рішення за реєстраційним № 1144; 
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Про передачу майна військовій частині польова пошта В2336, проект 

рішення за реєстраційним № 1126; 

Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами на 2017 рік, 

проект рішення за реєстраційним № 1136; 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

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

доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 1135. 

Дані питання опубліковані на сайті міської ради з дотриманням терміну, 

були обговорені на засіданнях постійних комісій, на засіданні виконавчого 

комітету та рекомендовані бюджетною комісією до розгляду. 
 

Хто за те, щоб включити дані питання до порядку денного дев’ятої сесії 

міської ради та розглянути в рамках сьогоднішнього засідання, прошу 

голосувати. Земельні питання пропонується розглянути на окремому, п’ятому 

засіданні міської ради, додатково розглянувши їх ще раз на профільній комісії, 

в разі необхідності з представниками громади. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП”): 

Питання за порядковими № 2, 3 (проекти рішень за реєстраційними  

№ 1139 та 1140) не пройшли обговорення на засіданні профільної комісії 

міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Про це йшлося на погоджувальній нараді з керівниками фракцій, в 

процесі засідання у вас буде можливість приймати рішення. 
 

Будуть ще пропозиції щодо додаткових питань?  

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

включити до порядку денного дев’ятої сесії питання ‟Про передачу  

КЗ ‟Центральна міська лікарня м. Кіровограда”, КЗ ‟Поліклінічне об'єднання 

м. Кіровограда” та КЗ ‟Центр первинної медико - санітарної допомоги № 2” 

в постійне користування земельних ділянок по м. Кропивницькому”, проект 

рішення без реєстраційного номеру. Дана пропозиція була озвучена на 

погоджувальній нараді. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), підтримав пропозицію 

депутата Артюха О.І. 

 

Райкович А.П.: 

Дійсно, це суто технічне питання, яке пов’язане з продовженням 

ремонтних робіт по реконструкції лікарні. 
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Ставлю на голосування пропозицію затвердити доповнення до порядку 

денного дев’ятої сесії міської ради в цілому з урахуванням пропозиції депутата 

Артюха О.І. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
 

Прийнято рішення № 1039 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1165. 

Доповідає Гненний О.І. – заступник начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 

 

Гненний О.І., заступник начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення: 

У даному проекті рішення є зміни. По розділу VI ‟Заходи, що будуть 

здійснюватися 1 державним пожежно-рятувальним загоном УДСНС України 

у Кіровоградській області з організації протипожежного захисту житла, життя 

населення та виробничих об’єктів на договірній основі, за рахунок субвенції з 

міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів” додається 150 тисяч гривень. 

У зв’язку із цим також змінюється загальна цифра ‟Всього по Програмі”  

буде 1 250 тисяч гривень. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1040 ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки ” (додається). 

 

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

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

озвучив депутатське запитання стосовно розміщення розважального 

закладу, який торгує спиртними напоями в кібернетико-технічному коледжі. 

Депутат запропонував дати доручення управлінню освіти та управлінню 

комунальної власності з’ясувати, яким чином цей розважальний заклад 

отримав право оренди в приміщенні учбового закладу та на яких умовах, і чому 

його досі не зачинено. 

 

Райкович А.П.: 

На сьогоднішній день кібернетико-технічний коледж не працює. В 

даному приміщенні відбувається капітальний ремонт. Більш деталізоване 

пояснення вам надасть начальник управління по сприянню розвитку торгівлі 

та побутового обслуговування населення Горбовський С.В. 

 

Горбовський С.В., начальник управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення:  

На даний момент по даному закладу в управлінні торгівлі немає жодної 

інформації, тобто картку обліку заклад не отримував. У травні ми звертались 

до поліції з приводу того, що заклад працював після 11 години вечора, було 

складено адмінпротокол. 

 

Райкович А.П.: 

Будь ласка, все перевірити і припинити діяльність даного закладу. 

Надаю слово депутату Демченку М.І. 

 

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

Ляшка), оголосив депутатський запит щодо безкоштовного проїзду школярів 

у громадському транспорті міста (додається). 

 

Райкович А.П.:  

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Демченка М.І. 

Прошу голосувати.  

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1041 “Про депутатський запит депутата 

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

 

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

Олега Ляшка): 

В мене є депутатське запитання щодо безпритульних. Була озвучена 

інформація паном Краснокутським О.В. на одній із телевізійних передач, де я 

також брав участь, і в газеті ‟Наше місто”, про те, що вже восени планується 

виділити приміщення для безпритульних. Це буде комунальний заклад. 

Прошу надати відповідь, наскільки правдива дана інформація і як ведеться 

робота в даному напрямку? 

 

Райкович А.П.: 

Такий заклад дійсно буде, ведеться планова робота і в вересні місяці ми 

прозвітуємо перед депутатами та запросимо вас на відкриття даного закладу. 

В кого ще є депутатські запити? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! Прошу підтримати депутатський запит щодо 

внесення змін до Положення про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. В даному 

Положенні є певні недоліки: остаточне рішення щодо надання допомоги (в 

розмірі від однієї тисячі гривень) приймається рішенням сесії міської ради. Цю 

процедуру можна спростити, аби остаточне рішення приймалось рішенням 

виконавчого комітету. Тому я пропоную доручити відповідному профільному 

управлінню підготувати проект рішення щодо внесення змін до даного 

Положення, яке спростить процедуру і всі рішення щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста будуть прийматися рішенням 

виконавчого комітету. При цьому ініціатива залишається за депутатами 

(зачитав проект рішення). 

 

В обговоренні проекту рішення взяли участь депутати Ніжнікова А.О., 

Дрига В.В., Яремчук В.С., Волков І.В. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Дозвольте внести пропозицію щодо пункту 2, а саме зняти конкретику і 

вимоги щодо заміни слів таких-то на такі-то або виключити слова такі-то. А 

просто доручити відділу соціального захисту опрацювати і винести на розгляд 

сесії проект рішення. 

 

Цертій О.М. озвучив відкоригований проект рішення.  
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Цертія О.М. з 

пропозиціями, озвученими депутатами Волковим І.В. та Цертієм О.М. Прошу 

голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1042 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Цертія О.М.” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради  

від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-

2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1139 (доопрацьований). 

Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради, коротко пояснив проект рішення. 

 

Розгачов Р.О., депутат міської ради (член фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зауважив що даний проект 

рішення не був винесений на обговорення профільної комісії, та висловив 

невдоволення щодо непослідовності та відсутності черговості роботи та 

фінансування.  

 

Також в ході обговорення проекту рішення доповідач відповів на ряд 

запитань від депутатів Зайченка В.В., Розгачова Р.О., Волкова І.В., 

Капітонова С.І. 

 

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

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

запропонував провести в перерві засідання комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), попросив оголосити 

перерву на 5 хвилин. 
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Райкович А.П.:  

Оголошується перерва на 5 хвилин.  

 
Під час перерви відбулось засідання комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

 

Після перерви о 12:27. 

 
Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвалося 33 депутати, відсутні 10 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Продовжуємо розгляд питання “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762  

‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1139 (доопрацьований). Доповідає Кухаренко В.І. ‒ 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради.  

Під час перерви відбулось засідання комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності, були 

присутні голови фракцій. Комісія узгодила певні питання. Начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради 

Кухаренко В.І. разом із профільним заступником міського голови відповіли на 

всі запитання, після чого відбулось голосування і проект рішення було 

підтримано. 

 

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” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1043 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради  

від 17 січня 2017 року № 763 “Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним  

№ 1140 (доопрацьований). Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. Під час перерви 

зміни до цієї Програми також були обговорені. Є необхідність в доповіді? 

Немає. 
 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради, уточнив щодо виправлення технічної помилки в 

пункті 10 розділу ІV ‟Благоустрій міста”. 
 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
 

Прийнято рішення № 1044 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 “Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 

2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1160 (доопрацьований). 

Доповідає Ксеніч В.М. ‒ начальник управління капітального будівництва 

міської ради. 
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В ході обговорення проекту рішення доповідач разом з міським головою 

відповіли на ряд запитань і коментарів від депутатів: Яремчук В.С. (яка 

попросила більш детально інформувати щодо передбачених коштів для 

виконання робіт в мікрорайоні Кущівка), Кріпака С.В. (який прокоментував 

незадовільний стан ЗОШ № 10), Шамардіної К.О. (висловилась щодо виступу 

депутата Яремчук В.С.), Капітонова С.І. (виказав невдоволення відсутністю 

ремонту в ЗОШ № 29), Голофаєва І.В. (щодо відсутності ремонту системи 

опалення в ЗОШ № 14), Краснокутського О.В. і Смірнова В.О. (про будинок 

дитячої творчості по вул. Добровольського), Цертія О.М. (вказав на 

несправедливий розподіл коштів у даній Програмі, звернув увагу депутатів на 

відсутність каналізації по мікрорайону Нова Балашівка та заявив що за даний 

проект рішення він голосувати не буде), Колісніченка Р.М. (щодо 

заполітизованості даного проекту рішення). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! Планується нарада з директорами шкіл відносно 

фінансування навчального процесу, поточного і капітального ремонтів. Все 

починається з ініціативи директора, який повинен звернутись до депутата за 

місцем розташування навчального закладу. Також акцентую вашу увагу, що 

все повинно робитись за рахунок міського бюджету а не за рахунок батьків!  

І я не згодний з тим, що програма заполітизована. Не може бути освіта 

заполітизованою! Яку заявку подали школи, такі кошти і були виділені. І якщо 

навіть не звернулись, кошти все одно виділяються. 
 

Яремчук В.С. запропонувала дати протокольне доручення управлінню 

капітального будівництва на наступному засіданні комісії з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку надати повний звіт по округам, які кошти було виділено в цьому 

році, скільки було витрачено і скільки було використано. 
 

Райкович А.П.: 

Немає заперечень. Разом прозвітуємо з начальником управління на 

бюджетній комісії. 
 

На підтримку Програми виступили депутати Кріпак С.В., 

Матяшова Л.П. 
 

Райкович А.П. рекомендував депутатам Смірнову В.О. та 

Краснокутському О.В. зробити обстеження приміщення будинку дитячої 

творчості по вул. Добровольського і внести свої пропозиції щодо ремонту, а 

також подальшої діяльності даного закладу. 
 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), закликав депутатів і міське 

керівництво знаходити баланс інтересів в даних питаннях через консультації 

і обговорення. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 2. 
 

Прийнято рішення № 1045 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 “Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки” 

(додається). 
 

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

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3918, 3919, 3920. Проект рішення за реєстраційним № 1142. Доповідає 

Дорохіна Л.В. – начальник відділу сім’ї та молоді міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
 

Прийнято рішення № 1046 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 

2016 року № 721 ‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1144. Доповідає Колодяжний С.О. – начальник відділу 

фізичної культури та спорту міської ради. 
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Колодяжний С.О., начальник відділу фізичної культури та спорту 

міської ради: 

Шановні депутати! Хотів би повідомити приємну новину. 18 липня 

розпочалися ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри для спортсменів з вадами слуху. 

Можливість представляти Кіровоградщину вибороли 4 наших спортсмени: 

2 пловчині Ірина Терещенко і Дар’я Тарасенко, тренер – Олена Кузніцова  

та 2 стрілки – Сергій Фомін та Олександр Костик, тренер – Олена Ібрагімова. 

Вчора Олександр Костик виборов першу золоту медаль і став першим 

дефлімпійським чемпіоном на цих іграх, завдяки чому наша збірна на даний 

час посідає друге місце із 109 країн. Дякуємо вам за вашу підтримку! Взагалі 

девіз нашої збірної такий: ‟Ваша підтримка – наша перемога!”. 
 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція 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” – 3. 
 

Прийнято рішення № 1046 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 ‟Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в  

м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки” (додається). 
 

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

передачу майна військовій частині польова пошта В2336”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1126. Доповідає Лєвашов В.В. – завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
 

Прийнято рішення № 1048 “Про передачу майна військовій частині 

польова пошта В2336” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 
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звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати 

за користування квартирними телефонами”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1136. Доповідає Вергун О.С. – начальник управління розвитку транспорту 

та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1049 “Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по 

зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 

телефонами” (додається). 

 

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 № 1135. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління міської ради. 

Як я повідомляв, 18 липня відбулось засідання комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, на якому 

розглядалось питання можливості коригування бюджету по результатам 

роботи і надходжень до бюджету за І півріччя 2017 року.  

 

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

В даному проекті ще не відображені зміни по управлінню з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, якому додається 

150 тисяч гривень, прошу врахувати дані зміни. 

 

Райкович А.П.: 
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 1050 “Про внесення змін до рішення 

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

бюджет на 2017 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду додаткового питання порядку денного, яке 

було внесено депутатом Артюхом О.І.  щодо регулювання земельних відносин 

“Про передачу КЗ ‟Центральна міська лікарня м. Кіровограда”,  

КЗ ‟Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда” та КЗ ‟Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2” в постійне користування земельних ділянок по  

м. Кропивницькому”. Проект рішення без реєстраційного номеру. Доповідає 

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

навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1051 “Про передачу КЗ ‟Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда”, КЗ “Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда” та 

КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2” в постійне 

користування земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до рішення погоджувальної наради та необхідності, яка 

викликана більш поглибленим розглядом питань щодо регулювання 

земельних відносин, була внесена пропозиція відтермінувати їх розгляд. Більш 

деталізовано розглянути дані питання на засіданнях профільної комісії з 

залученням широкого загалу, як депутатів так і громадськості і винести їх на 

окреме п’яте засідання дев’ятої сесії, яку провести в першій декаді серпня. 

Четверте засідання дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання завершено.  

Дякую за увагу! 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 


