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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  3 

третього засідання першої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 15 грудня 2015 року м. Кіровоград 

 

Третє засідання першої сесії міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, присутні, запрошені! 

Відповідно до статті 80 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання реєстрація депутатів повинна пройти з використанням 

персональних карток для голосування за допомогою електронної системи 

голосування ‟Рада-В”. Персональні картки ви отримали під час попередньої 

реєстрації. Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На третє засідання першої сесії прибуло та зареєструвалося 38 

депутатів, що становить більше половини складу міської ради. Кворум, 

необхідний для проведення засідання сесії, є.  

 

Шановні присутні! 

У роботі третього засідання першої сесії міської ради беруть участь: 

Яринич Костянтин Володимирович ‒ народний депутат України; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Соломонов Мушег Гургенович ‒ перший заступник прокурора міста 

Кіровограда. 
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Зачитав лист Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. 

(додається) з привітанням щодо набуття повноважень депутатами міської 

ради та повідомлення щодо створення та реєстрації у Кіровоградській 

міській раді сьомого скликання депутатських фракцій та груп (додаються), 

а саме: фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, фракції політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”, депутатської групи 

‟Європейський вибір”. 

 

Шановні депутати! 

На виконання статті 28 Закону України ‟Про запобігання корупції” 

повідомляю Кіровоградську міську раду про наявність у мене конфлікту 

інтересів у зв’язку із діяльністю на території міста Кіровограда товариства з 

додатковою відповідальністю ‟М’ясокомбінат ‟Ятрань”. 

 

Шановні колеги! 

Вам роздано проект порядку денного третього засідання першої сесії 

міської ради. Матеріали у вас на руках. Є пропозиція даний проект порядку 

денного взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Хочу нагадати депутатам, що голосування розпочинається тільки після 

звукового сигналу.  

Ще раз ставлю на голосування пропозицію взяти проект порядку 

денного третього засідання першої сесії за основу. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Зрозуміло. Депутати не беруть участі у голосуванні. Будемо проводити 

координаційні наради? Оголошую перерву на 20 хвилин. 

 

Після перерви об 11.00 год. 
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

Після перерви зареєструвалося 33 депутати. Кворум, необхідний для 

роботи сесії, є. 

Шановні депутати! 

Вам роздано проект порядку денного третього засідання першої сесії 

міської ради, який містить 22 питання. 

 

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

‟Опозиційний блок” у міській раді сьомого скликання): 

Шановний Андрію Павловичу, шановні депутати! 

Як представник політичної партії ‟Опозиційний блок” хотів би сказати 

наступне. Ми не голосували за те, щоб проект порядку денного третього 

засідання першої сесії міської ради взяти за основу не у зв’язку з тим, що не 

хочемо працювати, а у зв’язку із численними порушеннями чинного 

законодавства України, вимог Закону України ‟Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання та 

інших нормативно-правових актів. Для ефективної роботи депутатів ми 

просимо організувати роботу з дотриманням вимог законодавства для 

завчасного інформування щодо проекту порядку денного, надання депутатам, 

головам фракцій всіх проектів рішень для можливості внесення своїх 

пропозицій. Сьогодні на засіданні сесії ми можемо розглянути питання 

стосовно учасників антитерористичної операції та інші, які є вкрай 

необхідними. Щодо інших питань просимо вас сьогодні і в подальшому 

дотримуватися вимог чинного законодавства та надати нам достатньо часу 

для безпосереднього ознайомлення з проектами рішень. Якщо колеги мене 

підтримають, то прошу їх виступити.   

 

Райкович А.П.: 

Прошу начальника юридичного управління надати роз’яснення з цього 

питання.  
 

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

Шановні депутати! 

Хочу зауважити, що доповідачем не було зазначено, яку саме норму 

Регламенту або закону було порушено. Хочу Вас запевнити, що при 

формуванні проекту порядку денного було дотримано і норм Регламенту, і 

Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”. Що стосується 

прийняття проекту порядку денного за основу, то це одне питання. Якщо у 

депутатів є пропозиції або правки, то вони надходять наступними за 
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черговістю.  

Спочатку нам потрібно взяти за основу проект порядку денного, який 

було роздано депутатам та оприлюднено на офіційному сайті 

Кіровоградської міської ради. 
 

Демченко М.І., депутат міської ради (депутатська група 

‟Європейський вибір”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Я пропоную Вам трохи почекати. Очевидно, що не всі депутати 

повернулися до сесійної зали і ми заздалегідь провалимо це питання. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Якщо після перерви не всі депутати повернулися до сесійної зали, то 

прошу управління апарату міської ради запросити їх.  

Є пропозиція провести повторну реєстрацію депутатів. Прошу 

зареєструватися. 
 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Зареєструвалося 40 депутатів. Кворум, необхідний для роботи сесії, є. 

Сьогодні на розгляд сесії винесено багато важливих, значимих питань. 

Є питання, які стосуються організаційних моментів щодо забезпечення 

повноцінної роботи міської ради, роботи депутатського корпусу, питання 

щодо соціального захисту, фінансування, перерозподілу бюджетних 

призначень, тому що необхідно вирішити надзвичайно серйозну ситуацію, 

яка склалась із виплатою заробітної плати працівникам комунального 

підприємства ‟Теплоенергетик”. До мене з відкритим листом звернулися 

працівники цього підприємства з вимогою звільнити вищих посадових осіб 

та виплатити їм заробітну плату. Це дуже серйозне питання, яке потрібно 

вирішувати. Просив би, щоб ми ефективно попрацювали.  

Вам розданий проект порядку денного третього засідання першої сесії 

міської ради, який містить 22 питання. Хто за те, щоб запропонований проект 

порядку денного взяти за основу, прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 6, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

 У депутатів будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

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

‟Опозиційний блок” у міській раді сьомого скликання): 

Можна побачити результати голосування за попередню пропозицію по 

фракціям? 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Опозиційний блок” 0 1 4 0 5 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

7 0 0 0 7 

“НАШ КРАЙ” 0 0 0 7 7 

“Європейський вибір” 8 0 0 0 8 

Позафракційні 7 0 2 4 13 

 

Ларін А.С.: 

У мене є пропозиції щодо змін до проекту порядку денного третього 

засідання першої сесії міської ради (додаються). В них є посилання та статті 

законодавства, а саме на статтю 46 Закону України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 51, 75, 77 Регламенту Кіровоградської 

міської ради шостого скликання, діючого станом на сьогодні, вимог яких не 

було дотримано. Ми можемо надати аналіз щодо зазначених статей.  

Зважаючи на численні порушення Закону України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні” та Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання стосовно завчасного оприлюднення, видачі проектів 

рішень міської ради, проекту порядку денного, їх попереднього розгляду та 

візування, просимо змінити проект порядку денного третього засідання 

першої сесії міської ради, а саме виключити питання, з якими депутати не 

були ознайомлені завчасно. Я не вважаю, що ознайомлення з проектами 

рішень безпосередньо в день голосування за одну хвилину до початку 

проведення сесії є дотриманням норм чинного законодавства.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Я просив би надавати достовірну інформацію. Ви вводите в оману 

присутніх. Матеріали та необхідна інформація була надана заздалегідь в 
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рамках можливого. Я хотів би дати роз’яснення з цього приводу. Ми 

проводимо першу ‒ організаційну сесію. Питання, які винесені на розгляд 

сесії, носять організаційний і невідкладний характер. Тому вони в процесі 

формування подавалися на розгляд депутатів. Але зауваження слушне, 

приймається. Я беру на себе зобов’язання на наступних засіданнях сесій 

чітко дотримуватися регламентної процедури. Це надзвичайно важливо і 

дисциплінує депутатів. За недоліки, які є на першій сесії, я прошу вибачення. 

У вас є пропозиції у письмовій формі? 

 

Ларін А.С.: 

Так. 

 

Райкович А.П.: 

Тоді подайте їх. 

 

Ларін А.С.: 

Пропонується виключити з проекту порядку денного питання за 

порядковими номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від фракції Політичної партії ‟Опозиційний 

блок”, озвучена депутатом Ларіним А.С., виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковими 

номерами: 

№ 1 ‟Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”; 

№ 2 ‟Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”; 

№ 3 ‟Про звільнення Литвина Г.М.”; 

№ 4 ‟Про звільнення Колодяжного С.О.”, 

№ 5 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 

№ 6 ‟Про затвердження на посаді Бондаренко А.В.”; 

№ 22 ‟Про затвердження складу постійних комісій Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання”. 

Надаю слово начальнику юридичного управління. 

 

Смаглюк М.О.: 

Необхідно ставити на голосування пропозиції по кожному питанню 

окремо. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковим 

№ 1 ‟Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”. Проект рішення без реєстраційного номера. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 20, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковим 

№ 2 ‟Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Проект рішення без 

реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 12, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковим 

№ 3 ‟Про звільнення Литвина Г.М.”. Проект рішення за реєстраційним № 14. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 19, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковим 

№ 4 ‟Про звільнення Колодяжного С.О.”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 16. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 19, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковим 

№ 5 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 17. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

Хочу зауважити, що я є ініціатором винесення цього питання на 

розгляд сесії міської ради. Прошу депутатів відповідально поставитися та 

підтримати мою ініціативу, так як міський голова повинен працювати. І мені 

для організації роботи потрібно внести певні зміни до рішень міської ради.  

Хто за те, щоб виключити з проекту порядку денного третього 

засідання першої сесії міської ради питання за порядковим № 5, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 22, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковим 

№ 6 ‟Про затвердження на посаді Бондаренко А.В.”. Проект рішення за 

реєстраційним № 18. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
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Результати голосування: 

“за” – 18, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 16, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку 

денного третього засідання першої сесії міської ради питання за порядковим 

№ 22 ‟Про затвердження складу постійних комісій Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання”. Проект рішення без реєстраційного номера. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 15, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Таким чином відповідно до проведеного голосування питання за 

порядковим № 2 ‟Про кількісний та персональний склад виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання” та за № 22 ‟Про 

затвердження складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання” виключаються з проекту порядку денного третього засідання 

першої сесії міської ради. 

Шановні депутати! 

Я пропоную винести на розгляд третього засідання першої сесії міської 

ради додаткове питання ‒ ‟Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3926 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення 

без реєстраційного номера. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. Пропоную включити даний 

проект рішення до проекту порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Якщо більше немає пропозицій та зауважень, пропоную затвердити 

проект порядку денного третього засідання першої сесії міської ради в 

цілому зі змінами та доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 7 “Про затвердження порядку денного 

третього засідання першої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання ‒ “Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”. З даного питання доповім я. 

Відповідно до статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” секретар міської ради обирається міською радою за пропозицією 

міського голови з числа її депутатів шляхом таємного голосування. Вношу 

пропозицію обрати секретарем міської ради депутата Смірнова Володимира 

Олександровича, Кіровоградська міська організація політичної партії 

‟Об’єднання ‟Самопоміч”. Прошу представників лічильної комісії внести 

кандидатуру депутата Смірнова Володимира Олександровича до бюлетеня 

таємного голосування.  

Шановні депутати! 

Оголошую перерву на 20 хвилин для того, щоб лічильна комісія 

визначилась зі зразком бюлетеня таємного голосування та порядком 

голосування. Нагадую, що до складу лічильної комісії обрані депутати 

міської ради: Зайченко В.В. – голова комісії, Рокожиця О.Л. ‒ заступник 

голови комісії, Волкожа Т.П. ‒ секретар комісії, Бойко С.В., Голофаєв І.В., 

Мельниченко О.К. (відсутній), Пінчук В.В. 
 

Після перерви о 12.10 год.  
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зайняти робочі місця.  

Надаю слово голові лічильної комісії Зайченку В.В. 

 

Зайченко В.В., голова лічильної комісії, зачитав протокол № 1 

засідання лічильної комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

(додається) про затвердження зразка бюлетеня таємного голосування про 

обрання секретарем Кіровоградської міської ради Смірнова Володимира 

Олександровича. 

 

Райкович А.П.: 

Які є запитання до голови лічильної комісії? Немає. 

 

Зайченко В.В.: 

Я хочу ознайомити депутатів із зразком бюлетеня таємного 

голосування. На бюлетені розміщені три порожні квадрати напроти слів ‟за”, 

‟проти”, ‟утримався”. Потрібно проставити тільки одну позначку ‟+” або 

іншу у квадраті напроти обраного варіанту. 

 

Представив депутатам зразок бюлетеня та ознайомив із процедурою 

проведення таємного голосування. 

 

Далі голова та члени лічильної комісії винесли на трибуну скриньку для 

таємного голосування та публічно опечатали її.  

 

Проходить процедура таємного голосування та підрахунку голосів. 

 

Райкович А.П.: 

Слово надається представнику лічильної комісії. 

 

Голофаєв І.В., член лічильної комісії: 

Я хочу зробити заяву як член лічильної комісії про те, що на даний час 

голова лічильної комісії по-своєму трактує норми закону та Регламенту і веде 

до того, щоб голосування визнати недійсним. Так як на засіданні сесії 

присутні 6 членів лічильної комісії, то думки розділилися порівну. Я 

висловлюю свій протест і вважаю, що такі дії голови лічильної комісії ведуть 

до зриву підрахунку голосів.  

Колізія виникла в тому, що голова лічильної комісії розуміє поняття 

‟позначка” по-своєму. Я прошу, щоб начальник юридичного управління дала 

оцінку тому, що тут відбувається.  
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Зайченко В.В.: 

Шановні колеги! 

У нас зараз не вистачає голосів. Думки членів комісії розділилися: 

‟за” ‒ 3, ‟проти” ‒ 3. Регламентом Кіровоградської міської ради шостого 

скликання передбачено, що голосуючий робить позначку ‟+” або іншу в 

квадраті напроти обраного варіанту. 

Зараз виявляється, що у нас є бюлетені, в яких є дві позначки, а є 

бюлетені, в яких вказані букви.  

Начальник юридичного управління говорить про те, що зараховується 

будь-яка позначка, але в Регламенті це не прописано. 

Три члени комісії проти цього тому що вважають, що буква не є 

виявленням таємного голосування. Три члени комісії не підтримують таку 

думку. 

Є пропозиція провести переголосування, але ми не знаходимо 

спільного рішення.  

 

Продовжується засідання лічильної комісії. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (депутатська група 

‟Європейський вибір”): 

Шановні друзі! 

Зрозуміло, що ми потрапили в тупикову ситуацію. Мені здається, що 

правильним буде визнати незрозумілі позначки дійсними чи недійсними.  

Проблема у позначках. Розкажіть тоді нам про ці позначки, щоб ми 

володіли ситуацією. Ми хочемо про це знати. Поясніть, що це за позначки. 

Покажіть їх. Ми повинні знати, в чому полягає проблема.  

 

Цертій О.М., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні колеги депутати! 

В мене є більш конструктивна пропозиція. Так як в лічильній комісії 

немає більшості, я пропоную замінити члена лічильної комісії від 

Кіровоградської міської організації політичної партії ‟Батьківщина” депутата 

Мельниченка О.К., який відсутній на засіданні сесії, на депутата 

Колісніченка Романа Миколайовича. Прошу поставити мою пропозицію на 

голосування.  

Фактично комісія не може встановити результати голосування. Немає 

більшості. Тому ми повинні зробити так, щоб кількість членів комісії, 

присутніх сьогодні на засіданні сесії, була непарною. Ми просимо замінити 

члена комісії від політичної партії ‟Батьківщина” на іншого колегу.  

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (депутатська група 

‟Європейський вибір”): 

Шановні депутати! 
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Шановні члени лічильної комісії.  

Виникло питання ‒ вважати деякі позначки дійсними чи недійсними? 

Ви повинні дати посилання на ту статтю закону або Регламенту, на яку ви 

спираєтеся. Ви не повинні трактувати рішення комісії, як власну думку. 

Дякую.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зайняти робочі місця. 

Дозвольте мені, поки лічильна комісія завершує процедуру щодо 

винесення рішення, зробити оголошення. 

Сьогодні ми будемо вирішувати важливі бюджетні питання, питання 

щодо святкування Нового року. Але я думаю, що місто та ми з вами, 

соціально активні громадяни міста повинні укомплектувати та відправити 

спеціальний транспорт з новорічними подарунками, солодощами, 

медикаментами для наших кіровоградських хлопців на передову до зони 

проведення антитерористичної операції. Це буде дуже позитивний знак уваги 

від нас з вами. Місто привітає своїх героїв з Новорічними і Різдвяними 

святами. Такий вантаж вже комплектується. ТДВ ‟М’ясокомбінат ‟Ятрань” 

бере участь у цьому проекті. Я просив би звертатися в 202 кімнату з 

пропозиціями. Хотілося, щоб ми не набирали будь-яких продуктів 

харчування. Прошу врахувати мої пропозиції та надати свої.  

Надаю слово голові лічильної комісії. 

 

Зайченко В.В., голова лічильної комісії, зачитав протокол № 2 

засідання лічильної комісії (додається) про результати голосування про 

обрання секретарем Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Смірнова Володимира Олександровича та неможливості встановлення 

результатів таємного голосування лічильною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Які є запитання до голови лічильної комісії? Надійшло запитання, на 

якій підставі було складено протокол? 

 

Зайченко В.В.: 

На підставі рішення лічильної комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу членів лічильної комісії зайняти свої робочі місця за пультами 

для голосування. 

 

Цертій О.М.: 

Шановний міський голово! 



14 

 

Шановні депутати! 

У мене є дві пропозиції. 

Перша пропозиція. Так як лічильна комісія не змогла встановити 

результати таємного голосування щодо обрання секретаря міської ради, 

пропоную провести повторне таємне голосування по цьому питанню. 

Друга пропозиція. Щоб не виникла така ж сама ситуація під час 

підрахунку голосів, пропоную замінити члена лічильної комісії від 

політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” депутата 

Мельниченка О.К., який на даний момент відсутній, на нашого колегу 

депутата Колісніченка Р.М. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу начальника юридичного управління дати роз’яснення, чи можна 

змінювати члена лічильної комісії в ході засідання сесії? 

 

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

Склад лічильної комісії обирається на строк повноважень депутатів.  

Можуть вноситися зміни, але кількісний склад визначений ‒ сім осіб, не 

більше. Що стосується партійної приналежності, то Регламент цього не 

визначає.  

 

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

партії ‟НАШ КРАЙ”): 

Є пропозиція обрати до складу лічильної комісії члена депутатської 

фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, тому що наша фракція взагалі не 

представлена в лічильній комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. відкликати члена 

лічильної комісії від політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” депутата Мельниченка О.К. та обрати до складу лічильної 

комісії депутата Колісніченка Р.М. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 5, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Наступною надійшла пропозиція від депутата Табалова А.О., але вона 

вже неактуальна.  

Шановні депутати! 

Повертаємося до розгляду першого питання порядку денного ‟Про 

обрання секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.  

Відповідно до статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” секретар міської ради обирається міською радою за пропозицією 

міського голови міською радою з числа її депутатів шляхом таємного 

голосування.  

Вношу пропозицію обрати секретарем Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання депутата Смірнова Володимира Олександровича, 

Кіровоградська міська організація політичної партії ‟Об’єднання 

‟Самопоміч”.  

Прошу представників лічильної комісії внести кандидатуру депутата 

Смірнова Володимира Олександровича до бюлетеня таємного голосування.  

Шановні депутати! 

Оголошую перерву для того, щоб лічильна комісія визначилася із 

зразком бюлетеня, примітками та порядком голосування. Щоб ми не 

повторили попереднє голосування. 

Нагадую, що до складу лічильної комісії обрані депутати міської ради: 

Зайченко В.В., Рокожиця О.Л., Волкожа Т.П., Бойко С.В., Голофаєв І.В., 

Колісніченко Р.М., Пінчук В.В. 

 

Після перерви о 15.00 год.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Слово надається члену лічильної комісії Бойку Сергію Вікторовичу. 

 

Бойко С.В., член лічильної комісії, зачитав протоколи № 3 засідання 

лічильної комісії (додається) про переобрання голови лічильної комісії, згідно 

з яким головою лічильної комісії обрано Бойка С.В.  

 

Бойко С.В., голова лічильної комісії, зачитав протокол № 4 засідання 

лічильної комісії про затвердження зразка бюлетеня таємного голосування 

про обрання секретарем Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Смірнова Володимира Олександровича (додається).  

Пояснив зміни, внесені до примітки в бюлетені таємного голосування. 

 

Ознайомив депутатів із процедурою проведення таємного голосування. 

 

Далі члени лічильної комісії винесли на трибуну скриньку для таємного 
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голосування та публічно опечатали її. 
 

Проходить процедура таємного голосування та підрахунку голосів. 

 

Під час проведення процедури таємного голосування на третє 

засідання першої сесії міської ради прибув та зареєструвався у аркуші 

попередньої поіменної реєстрації депутатів Кіровоградської міської ради 

депутат Мельниченко О.К. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Слово надається голові лічильної комісії Бойку Сергію Вікторовичу. 

 

Бойко С.В., голова лічильної комісії, зачитав протокол № 5 засідання 

лічильної комісії (додається) про результати таємного голосування про 

обрання секретарем Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Смірнова Володимира Олександровича. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

За результатами проведення таємного голосування прийнято рішення 

про обрання секретарем Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Смірнова Володимира Олександровича.  

 

Прийнято рішення № 8 “Про обрання секретаря Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Вітаємо Вас, Володимире Олександровичу, з обранням та запрошую до 

президії. 

Депутат Цертій О.М. просить надати йому слово. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановний міський голово! 

Шановні депутати! 

Пропоную повернутися до розгляду пропозицій щодо порядку денного 

третього засідання першої сесії міської ради та включити до нього питання 

“Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. включити до порядку 
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денного третього засідання першої сесії міської ради питання “Про 

кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Ми ж виключили це питання з порядку денного сесії. Зараз ми будемо 

повертатися до всіх питань, які ми виключили?  

27 депутатів вже проголосували за виключення цього питання з 

порядку денного та перенесення його  на розгляд наступного засідання сесії. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Цертія О.М. У нас були 

вимушені довгострокові перерви. Під час цих перерв проводилися 

консультації між депутатами від різних політичних сил, представлених в 

міській раді. Депутат має право вносити пропозиції. Я оголосив цю 

пропозицію і зараз ставлю її на голосування.  

 

Шамардін О.С.: 

Коли депутатський корпус міської ради складався з 76 депутатів, до 

виконавчого комітету міської ради входило 17 осіб.  

Зараз депутатський корпус складається із 42 депутатів. Розданим 

проектом рішення пропонується затвердити склад виконавчого комітету 

міської ради у кількості 21 особи. Давайте тоді утворимо виконком у складі 

42 осіб.  

 

Райкович А.П.: 

Яка Ваша пропозиція? 

 

Шамардін О.С.: 

Я пропоную розглянути даний проект рішення на наступному засіданні 

сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозиції по мірі їх надходжень. Першою 

надійшла пропозиція від депутата міської ради Цертія О.М., який 

запропонував включити до порядку денного третього засідання першої сесії 

міської ради питання “Про кількісний та персональний склад виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати.  

 

 

 

 



18 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 5, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

За результатами проведених консультацій дозвольте мені 

запропонувати проект рішення міської ради щодо кількісного та 

персонального складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, яким пропонується утворити виконавчий комітет 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання у кількості 21 особи. Які 

будуть пропозиції депутатів? Будемо обмежувати кількісний склад 

виконавчого комітету? Ні. 

Можуть надійти пропозиції від фракції політичної партії “НАШ 

КРАЙ”, від інших політичних сил, які будуть враховані. В такому разі ми 

зможемо збільшити кількісний склад виконкому.  

Які будуть пропозиції стосовно персонального складу виконкому? Ми 

будемо розглядати кожну кандидатуру окремо чи будемо голосувати 

списком?  

Начальник юридичного управління просить слово. Прошу, дайте 

роз'яснення.  

 

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

Це не декілька рішень. Це один проект рішення. Необхідно ставити на 

голосування проект рішення в цілому.  

 

Райкович А.П.: 

Дякую. Дозвольте мені зачитати проект рішення. Пропонується: 

1. Утворити виконавчий комітет Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання у кількості 21 особи.  

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання:  

 голова виконавчого комітету – міський голова (за посадою)             

Райкович Андрій Павлович; 

 члени виконавчого комітету: 

Артеменко 

Наталія Михайлівна 

- виконавчий директор ТДВ “М'ясокомбінат 

“Ятрань”; 

 

Бегун 

Аліна Петрівна 

- фінансовий директор ЗАТ НВП “Радій”; 
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Білецький 

Ігор Олександрович 

- заступник голови Кіровоградської 

територіальної організації Радикальної 

партії Олега Ляшка; 

 

Вязовцев  

Віталій Володимирович 

- член правління ГО “Бойове братство”; 

Глущак 

Юрій Юрійович 

 

- генеральний директор ТОВ “Хімтекс”; 

Голуб 

Дмитро Вадимович 

- доцент кафедри експлуатації та ремонту 

машин Кіровоградського національного 

технічного університету; 

 

Дануца 

Олександр Анатолійович 

- голова правління медіа-групи “Весь 

Кіровоград”; 

 

Демець 

Юрій Григорійович 

- виконавчий директор обласної організації 

роботодавців; 

 

Касьяненко  

Артем Іванович 

- ФОП Касьяненко А.І.; 

Кришко 

Олександр Володимирович 

-  голова Кіровської районної у місті 

Кіровограді ради; 

 

Кролевець 

Андрій Вікторович 

- генеральний директор ТОВ “Екселент М”; 

 

 

Левченко 

Олександр Миколайович 

 

 

- 

доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи 

Кіровоградського національного 

технічного університету; 

 

Максімов 

Сергій Миколайович 

- директор СТОВ “Агрофірма Вікторія”; 

 

 

Мосін 

Олександр Володимирович 

- директор ТОВ “АРЕССЕТ”; 

 

 

Онул 

Лариса Анатоліївна 

- генеральний директор Корпорації            

“ХХІ століття”; 
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Паливода 

Андрій Анатолійович 

- голова Кіровоградської обласної організації 

“Інститут інноваційних проектів і 

програм”; 

 

Смірнов 

Володимир Олександрович 

- секретар міської ради (за посадою); 

 

Сосонський 

Олександр Миколайович 

- начальник юридичного відділу                    

КП “Теплоенергетик”; 

 

Фросіняк  

Руслан Вікторович 

- голова Ленінської районної у місті 

Кіровограді ради; 

 

 - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради             

(за посадою). 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 9 “Про кількісний та персональний склад 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Я хочу зауважити, що ми відкриті до діалогу. Будь ласка, подавайте 

свої кандидатури від політичних сил, які на ваш погляд повинні входити до 

складу виконкому, і ми будемо розглядати їх. 

Шановні колеги! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення Литвина Г.М.”. Проект рішення за реєстраційним № 14.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 10 “Про звільнення Литвина Г.М.” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення Колодяжного С.О.”. Проект рішення за реєстраційним № 16. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 11 “Про звільнення Колодяжного С.О.” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 

2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 17. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 
 

Прийнято рішення № 12 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження на посаді Бондаренко А.В.”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 18. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 13 “Про затвердження на посаді 

Бондаренко А.В.” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

утворення постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 10. Доповідає Цертій О.М. ‒ 

голова робочої групи щодо підготовки проекту Положення про постійні 

комісії. 

 

Цертій О.М., голова робочої групи щодо підготовки проекту 

Положення про постійні комісії: 

Шановний міський голово, депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради “Про 

утворення постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання” (проект рішення за реєстраційним № 10). Цей проект рішення був 

розроблений і опрацьований робочою групою. Було однозначно вирішено 

питання щодо необхідності скорочення кількості постійних комісій у зв'язку 

із зменшенням кількості депутатів міської ради сьомого скликання. Якщо 

раніше депутатський корпус складався з 76 депутатів, то зараз депутатський 

корпус складається з 42 депутатів. У зв'язку з цим було прийнято рішення 

зменшити кількість постійних комісій порівняно із попереднім скликанням 

шляхом їх укрупнення з одночасним перерозподілом основних 

функціональних напрямків діяльності. Таким чином було утворено сім 

постійних комісій з перерозподілом основних функцій та напрямків їхньої 

діяльності. Я можу озвучити назви комісій, які пропонується утворити. 

Проект рішення роздано депутатам. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 14 “Про утворення постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 11. Доповідає 

Цертій О.М. ‒ голова робочої групи щодо підготовки проекту Положення про 

постійні комісії. 

 

Цертій О.М., голова робочої групи щодо підготовки проекту 

Положення про постійні комісії: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради “Про 

затвердження Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання” (проект рішення за реєстраційним № 11). Прошу 

підтримати даний проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 15 “Про затвердження Положення про 

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 
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Цертій О.М., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановний міський голово! 

Шановні депутати! 

У зв'язку з тим, що міською радою прийнято рішення про утворення 

постійних комісій та затверджено Положення про постійні комісії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання, прошу включити до 

порядку денного третього засідання першої сесії міської ради питання “Про 

затвердження складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”, яке було виключено. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція перед розглядом цього питання оголосити перерву для 

того, щоб провести консультації між політичними силами, представленими в 

міській раді. Прошу підтримати цю пропозицію. Хто за те, щоб включити до 

порядку денного третього засідання першої сесії міської ради питання “Про 

затвердження складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 5, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 

2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 5. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

 

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

Шановні депутати! 

Проектом рішення, який винесений на ваш розгляд, пропонується 

залучити до міського бюджету міста Кіровограда стабілізаційну дотацію, яка 

виділена з обласного бюджету, в сумі 9806,3 тис. грн. Ці кошти пропонується 

направити на оплату праці працівників закладів: 

управління освіти –5100,0 тис. грн; 

управління охорони здоров'я – 4700, 0 тис. грн. 

Враховуючи те, що зазначена сума не забезпечує видатків по заробітній 

платі по закладам охорони здоров'я, за рахунок збільшення власних 

надходжень пропонується збільшити управлінню охорони здоров'я видатки 
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на суму 4,600 млн грн на оплату праці.  

Крім того, за зверненням виконавчого комітету збільшуються видатки 

на матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції на 

вирішення соціально-побутових питань на 199,3 тис. грн.  

За пропозицією Головного управління житлово-комунального 

господарства в межах затверджених видатків пропонується здійснити 

перерозподіл на 858,9 тис. грн на збільшення фінансової допомоги 

КП “Теплоенергетик”. Також у Програмі розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік буде здійснено 

перерозподіл, про який доповідатимуть пізніше.  

По відділу культури та туризму також перерозподіляються кошти і 

збільшуються видатки на 297,2 тис. грн за рахунок зменшення видатків 

на суму 144,2 тис. грн по управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища на природоохоронні заходи, які не 

будуть використані до кінця року, і по утриманню інспекції державного 

архітектурно-будівельного контролю.  

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл по бюджету розвитку: 

збільшуються видатки по управлінню охорони здоров'я на завершення 

капітального ремонту відділення патології вагітних в пологовому 

будинку № 1 на 300,0 тис. грн за рахунок зменшення видатків по управлінню 

капітального будівництва – невикористані кошти на будівництво Алеї Слави 

на території Рівнянського кладовища. 

Крім того, за зверненням Кіровоградської обласної адміністрації у 

проекті рішення передбачена передача коштів обласному бюджету у вигляді 

субвенції: для надання фінансової допомоги ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 

погашення заборгованості за спожиту електроенергію – 4,90 млн грн; 

передати обласному бюджету через управління охорони здоров'я кошти в 

сумі 4,300 млн грн для погашення кредиторської заборгованості за медичне 

обладнання, отримане лікувальними закладами міста у 2012 році. 

Хочу зазначити, що відповідно до проекту Закону України “Про 

державний бюджет на 2016 рік” з 2016 року фінансування закладів охорони 

здоров'я, які надають вторинну та третинну медичну допомогу, передається 

до обласного бюджету. Тобто ця кредиторська заборгованість, яка була у 

2012 році, повинна нами погашатися, а надалі у нас не буде коштів для 

погашення нашої кредиторської заборгованості.  

Крім того, проектом рішення пропонуються внести зміни щодо обсягів 

субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення у зв'язку з їх 

невикористанням до кінця поточного року на загальну суму (– 30,6 млн грн) 

в розрізі субвенцій, які передаються Ленінському та Кіровському районам, 

згідно з додатком 4. Прошу підтримати даний проект рішення.  
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії “НАШ КРАЙ”): 

Любове Тимофіївно! 

Скажіть будь ласка, коли у 2012 році виділялися кошти в 

сумі 4,3 млн грн на закупівлю медичного обладнання для лікувальних 

закладів, чи йшлося тоді про обов'язкове повернення цих коштів з міського 

бюджету? На скільки я розумію, то ні. 

Тому у мене, шановний пане міський голово, є пропозиція обміркувати 

питання, чи варто зараз передбачати та збільшувати видатки з міського 

бюджету на 4,3 млн грн? Тим більше, що у нас є свої проблеми. Ми зараз 

віддамо ці кошти, які в принципі можна не віддавати, а самі матимемо потім 

проблеми. 

 

Райкович А.П.: 

Яка Ваша пропозиція? 
 

Краснокутський О.В.: 

Моя пропозиція буде наступною: не передбачати передачу 4,3 млн грн 

субвенції обласному бюджету на погашення заборгованості за медичне 

обладнання, отримане закладами, що будуть фінансуватися як вже було 

сказано з обласного бюджету (лікарні, поліклініки та пологові будинки), і не 

збільшувати на цю суму доходи міського бюджету (по податку на доходи 

фізичних осіб) та внести відповідні зміни до тексту та до відповідних 

додатків до даного проекту рішення (1, 2, 3, 5). 
 

Райкович А.П.: 

Є ще пропозиції? 
 

Артюх О.І., депутат міської ради (депутатська група 

“Європейський вибір”): 

У депутатському корпусі є два представники медичної галузі міста. 

Я хочу підтримати депутата Краснокутського О.В., тому що дійсно ці 4,3 млн 

грн потрібні нам. Можливо в подальшому ми розглянемо це питання. Але 

зараз від імені працівників медичної галузі я прошу депутатів не 

підтримувати пропозицію щодо передачі 4,3 млн грн субвенції обласному 

бюджету. 
 

Райкович А.П.: 

Доцільно було б більш глибоко вивчити питання, пов'язане з 

реформуванням. Буде четверте засідання першої сесії, на якому в разі 

необхідності ми вирішимо це питання. 
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Краснокутський О.В.: 

Я Вас підтримую. Будуть утворені депутатські постійні комісії. Нехай 

новообрана бюджетна комісія попрацює над цим питанням. Там дійсно 

необхідно з'ясувати ситуацію.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Є ще додаткові пропозиції до даного проекту рішення? 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (депутатська група 

“Європейський вибір”): 

Любове Тимофіївно! 

Будь ласка, поясніть пропозицію щодо надання 4,0 млн грн 

фінансової підтримки ОКВП “Дніпро-Кіровоград”. Також ми повертаємо 

28753,000 тис. грн як невикористану субвенцію на надання субсидій? 

 

Бочкова Л.Т.: 

Так, це субвенція з державного бюджету, яка у зв'язку з 

невикористанням коригується на кінець року. Всього це (– 30 млн грн) по 

субвенції на соціальний захист. ОКВП “Дніпро-Кіровоград” передається 

4,0 млн грн на підставі розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації у зв'язку з тим, що це підприємство є збитковим. 

Борги за спожиту електроенергію за їх даними складають 17 млн грн.  

 

Бойко С.В.: 

Яке відношення міська влада та мешканці міста мають до обласного 

підприємства. 

 

Бочкова Л.Т.: 

Це підприємство має спільну форму власності. Було об'єднано всі 

міські водоканали та обласне підприємство “Дніпро-Кіровоград” в 

підприємство спільної власності. Ми маємо право передати цьому 

підприємству субвенцію, якщо таке рішення буде прийнято міською радою. 

Буде укладатися договір на передачу субвенції з міського бюджету 

обласному бюджету. Він буде підписуватися міським головою та головою 

облдержадміністрації і ми зі свого бюджету перерахуємо 4,0 млн грн до 

обласного бюджету.  

 

Бойко С.В.: 

Субвенція ж на субсидії повертається до державного бюджету? 
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Бочкова Л.Т.: 

Це наші кошти. Їх використає обласний бюджет для ОКВП “Дніпро-

Кіровоград”. А невикористані субвенції з державного бюджету будуть 

повертатися.  
 

Бойко С.В.: 

Тобто так важко оформити субсидії, а насправді населення могло б 

отримати їх на 28 млн грн. 
 

Бочкова Л.Т.: 

Це проведений аналіз до кінця року. Ці кошти не будуть використані. 

Зараз вони будуть перерозподілені областю і державою на інші регіони, де 

вони будуть використані. 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу, а потім розглядати 

додаткові пропозиції, які надійшли від депутатів. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутатів міської ради виключити з даного 

проекту рішення положення щодо передачі 4,3 млн грн субвенції обласному 

бюджету на погашення заборгованості за медичне обладнання, отримане 

закладами, що будуть фінансуватися з обласного бюджету (лікарні, 

поліклініки та пологові будинки), не збільшувати на цю суму доходи 

міського бюджету (по податку на доходи фізичних осіб), внести відповідні 

зміни до тексту і до відповідних додатків (1, 2, 3, 5) до даного проекту 

рішення та розглянути це питання на засіданні виконкому міської ради при 

підготовці до бюджетної сесії. Надійшла пропозиція прийняти даний проект 

рішення в цілому з урахуванням оголошених змін. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 16 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 січня  2015 року № 3899 ‟Про 

міський бюджет на 2015 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Дозвольте надати слово секретарю міської ради Смірнову Володимиру 

Олександровичу. 

 

Смірнов В.О., секретар міської ради: 

Доброго дня, шановні депутати, шановна громадо! 

По-перше, я хочу подякувати депутатам за висловлену мені довіру. Це 

надзвичайна відповідальність і велика честь для мене – бути обраним та 

працювати на цій посаді. Не є таємницею те, що в мене є небагато досвіду в 

цій сфері, але я буду набувати його за прискореною програмою.  

Я хотів би виголосити довшу промову, але бачу, що ми дуже затягнули 

засідання сесії по часу, тому просто наголошу на своєму баченні нашої 

співпраці. Я вбачаю перспективу нашої роботи у командній співпраці. Коли 

ми разом, всі депутати, будемо об'єднуватися та спільно з громадою, 

виконавчими органами рухатися до нашої спільної мети – покращувати наше 

місто. Дякую за увагу. 

 

Райкович А.П.: 

Бажаємо, щоб всі Ваші наміри та сподівання депутатів втілилися у 

життя.  

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі 

сім'ям загиблих військовослужбовців-учасників АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2. Доповідає Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради.  

Є необхідність обговорювати це питання? 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 17 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім'ям загиблих 

військовослужбовців-учасників АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Дякую, шановні депутати, за повне порозуміння. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3. Доповідає Хачатурян О.С. ‒ 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Шановні депутати! 

Хочу коротко проінформувати присутніх про те, що до мене як до 

міського голови звернувся колектив комунального підприємства 

“Теплоенергетик” зі скаргою щодо невиплати заробітної плати за період з 

жовтня по грудень (авансовий платіж) поточного року. Ситуація вкрай 

незадовільна.  

Поспілкувавшись з трудовим колективом, я звернувся до Головного 

управління з питань житлово-комунального господарства, до фінансового 

управління міської ради та дав їм доручення винайти можливість за рахунок 

перерозподілу видатків міського бюджету передбачити кошти на вирішення 

цього питання.  

Пропонується передбачити кошти за рахунок зменшення видатків: 

на благоустрій в сумі 473000 грн – зекономлені кошти, які станом на 

сьогодні не освоюються; 

капіталовкладень на поточний ремонт доріг – 2179840 грн;  

на капітальний ремонт житлового фонду 1154692 ‒ грн; 

з інших статей Програми.  

Всього необхідно – 4363300 грн, які пропонується направити виключно 

на погашення заборгованості з виплати заробітної плати трудовому 

колективу комунального підприємства “Теплоенергетик”, а саме на 

ліквідацію заборгованості: 

за жовтень – 550 тис. грн; 

за листопад – 2,100 млн грн; 



31 

 

за грудень – 1,713300 млн грн. 

За необхідності Хачатурян Олександр Сергійович (начальник 

Головного управління з питань житлово-комунального господарства) надасть 

більш детальну інформацію з даного питання.  

Також я хочу попередити шановне керівництво цього підприємства про 

те, що депутатський корпус не “пожежний автомобіль”. Ми не можемо 

постійно “гасити” ті проблеми, які виникають, а тим більше на комунальному 

підприємстві, та перетворюються в таке серйозне незадоволення та такі 

серйозні проблеми. Прошу депутатів врахувати це або в разі необхідності 

поставити запитання Хачатуряну Олександру Сергійовичу. Якщо запитань 

немає, прошу з розумінням поставитися до цього питання та підтримати 

даний проект рішення в цілому. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 18 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про 

затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року № 3937 ‟Про затвердження Програми будівництва, 

реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 

місті Кіровограді на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4. 

Доповідає Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Питання, про яке я щойно повідомив, розбито на підпитання. Я 

пояснив перерозподіл видатків щодо ремонту доріг. Є запитання щодо 

даного проекту рішення? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 19 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 

‟Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг 

та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3927 ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 року № 3399 ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – 

мешканців м. Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 6. Доповідає 

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Є пропозиція підтримати даний проект рішення зі змінами. 

Пропонується внести зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда, а 

саме: 

у пункті 2.2 цифри “4758,113” замінити на “4957,313”, збільшивши 

видатки на надання щомісячної адресної матеріальної допомоги учасникам 

АТО для вирішення соціально-побутових питань на 199,200 тис. грн. 

у пункті 2.6 цифри “313,4” замінити на “550,0”, збільшивши видатки на  

забезпечення безплатного харчування дітей в дошкільних навчальних 

закладах на 236,6 тис. грн; 

у пункті 2.20 цифри “172,1” замінити на “143,925”, зменшивши видатки 

на 28,175 тис. грн, перерозподілити їх на надання грошової допомоги сім'ям 

загиблих до новорічних свят та на придбання новорічних подарунків.  

Також пропонується розділ 2 доповнити пунктами: 

2.24 “Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників 

антитерористичної операції, які мають дітей віком до 18 років, та придбання 

подарунків до новорічних свят на загальну суму 28,175 тис. грн”; 
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2.25 “Забезпечення придбання подарунків до новорічних свят для 

вручення дітям учасників антитерористичної операції на загальну 

суму 108,65 тис. грн”: 

доповнити проект рішення пунктом 2:  

‟відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради: 

придбати 1500 новорічних подарунків на загальну 

суму 108,650 тис. грн для вручення дітям учасників антитерористичної 

операції в східних областях України”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Немає пропозицій щодо даного проекту рішення? Немає. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі змінами. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 20 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3927 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 09 вересня 2014 року № 3399 ‟Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників 

антитерористичної операції”. Проект рішення за реєстраційним № 7. 

Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради. 
 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Є пропозиція внести зміни до даного проекту рішення. У зв'язку з тим, 

що на облік стала ще одна сім'я загиблого військовослужбовця Пономаренка 

Сергія Олександровича, пропонується надати матеріальну допомогу 18 

сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції на загальну суму 23,0 
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тис. грн та придбати 23 подарунки на загальну 

суму 5175 грн. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі змінами. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято рішення № 21 “Про надання матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3922 ‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кіровограді на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 15. 

Доповідає Куценко О.Г. ‒ начальник відділу фізичної культури та спорту 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 22 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3922 ‟Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Кіровограді на 2015 рік” (додається). 

 

У зв’язку з виходом на пенсію Райкович А.П. подякував начальнику 

відділу фізичної культури та спорту міської ради Куценку Олександру 

Григоровичу за плідну роботу протягом 42 років в галузі фізичної культури і 

спорту. 

 

Куценко О.Г., начальник відділу фізичної культури та спорту міської 

ради, побажав депутатам міської ради плідної роботи на користь міста.  
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб”. Проект рішення за реєстраційним № 8. 

Доповідає Осауленко О.О. ‒ начальник управління економіки міської ради. 

 

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради: 

Шановні депутати! 

Відповідно до статті 170 Податкового кодексу України, інших 

законодавчих актів, щоб працювати із бюджетом в грудні поточного року 

приймається відповідне рішення про визначення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. 

Тобто для тих фізичних осіб, які здають в оренду своє майно. Цього року 

передбачений формульний розрахунок, відповідно до якого мінімальна 

вартість становить 5,29 грн. В минулому році – 4,10 грн. Формульний 

розрахунок включає показник опосередкованої вартості спорудження житла 

по регіонам України. У минулому році по Кіровоградській області 1 кв. м мав 

вартість 4923 грн. В цьому році – 6348 грн. Згідно з формульним 

розрахунком отримується озвучена сума мінімальної вартості місячної 

оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. Є 

пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 23 “Про визначення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних 

осіб” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про звільнення від сплати державного мита”. Проект рішення за 

реєстраційним № 9. Доповідає Сисак І.О. ‒ начальник служби у справах дітей 

міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 24 “Про звільнення від сплати державного 

мита” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перерозподіл бюджетних призначень на пільговий проїзд”. Проект рішення 

за реєстраційним № 13. Доповідає Цирфа М.В. ‒ начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

Суть цього питання полягає в тому, що залишається невикористаний 

залишок фінансування на підтримку пільгових категорій пасажирів в розмірі 

875,1 тис. грн. 
 

Цирфа М.В., начальник управління розвитку транспорту та 

зв’язку міської ради: 

Станом на грудень 2015 року залишається невикористаним залишок 

бюджетних призначень у сумі 875, 1 тис. грн на компенсацію за пільгові 

перевезення окремих категорій громадян. 
 

Райкович А.П.: 

Є два варіанти. Або повернути ці кошти до державного бюджету, або 

направити їх ТОВ “Єлисаветградська транспортна кампанія”. 

Крім того, зараз вирішується питання про передачу тролейбусного 

парку до комунального підприємства міста Кіровограда. Це я декларував у 

своїх політичних заявах. Зараз іде судовий процес на користь міської ради. Є 

запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 25 “Про перерозподіл бюджетних призначень 

на пільговий проїзд” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

Райковичу А.П.”. Проект рішення за реєстраційним № 12. Доповідає 

Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

Я хочу зробити заяву щодо наявності конфлікту інтересів у даному 

питанні, тому я не буду брати участь у голосуванні за даний проект рішення.  

 

Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради “Про 

присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

Райковичу А.П.”.  

Відповідно до статті 14 Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” посада міського голови віднесена до 2 категорії 

посад. А відповідно до статті 15 цього ж закону ранг посадовій особі 

присвоюється одночасно з призначенням на посаду. 

Враховуючи вищевикладене, на виконання Закону України “Про 

службу в органах місцевого самоврядування” даним проектом рішення 

пропонується присвоїти міському голові з 27 листопада 2015 року 3 ранг 

2 категорії посадової особи місцевого самоврядування.  

Прошу підтримати даний проект рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 26 “Про присвоєння рангу посадової особи 

місцевого самоврядування Райковичу А.П.” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Я буду працювати у міській раді на волонтерських засадах, тому в 

подальшому я доповім вам до яких дитячих будинків будуть направлені 
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кошти моєї заробітної плати.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

скасування рішень”. Проект рішення за реєстраційним № 19. Доповідає 

Мартинова І.В. ‒ в. о. начальника управління містобудування та архітектури 

міської ради. 

Хочу повідомити, що є серйозні питання, в яких депутатському 

корпусу, постійним комісіям, виконавчому комітету міської ради потрібно 

розібратися та відновити або встановити порядок надання земельних ділянок 

під розміщення малих архітектурних форм. Так трапилося, що протягом 

останніх місяців видано більше 60 дозволів на розміщення малих 

архітектурних форм в тих місцях, де їх знаходження є небажаним з боку 

інтересів міста (біля обласної лікарні, обласної дитячої лікарні). Я би хотів, 

щоб ми зробили паузу у відведенні земельних ділянок під торговельні площі, 

щоб ми розібралися, відпрацювали єдиний порядок розгляду цього питання 

та затвердили його на сесії. Потім ми розпочнемо працювати так, щоб можна 

було відкрито та чесно вести діалог з громадою, щоб люди з розумінням до 

цього відносилися. 

Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Прошу підтримати даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 27 “Про скасування рішень” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про соціальний проект Кіровоградської міської 

ради ‟Соціальна картка”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради. 

Прошу начальника відділу соціальної підтримки населення 

продемонструвати присутнім “Соціальну картку”. 
 

Цертій О.М., депутат міської ради (позафракційний): 

У мене є пропозиція. В цьому проекті Положення іде мова про 

соціальний товар. Я пропоную розширити перелік та передбачити соціальні 

послуги. Якщо, наприклад, буде можливість здійснювати послуги щодо 

протезування для незахищених верств населення.  
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Райкович А.П.: 

Це лише початок. В подальшому ми наповнимо змістом цей проект. 

Він буде діяти на нашу користь. Ми з вами йшли до людей та говорили про 

“соціальний пакет”. Він не суперечить жодній політичній силі, представленій 

в депутатському корпусі сьомого скликання.  

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 28 “Про затвердження Положення про 

соціальний проект Кіровоградської міської ради ‟Соціальна картка” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року № 3926 “Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 

Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради. 
 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Даним проектом рішення пропонується зменшити видатки на надання 

соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста 

Кіровограда на загальну суму 108650 грн у зв'язку з тим, що до кінця року ми 

не зможемо їх використати, та перерозподілити ці кошти на придбання 

новорічних подарунків для дітей учасників АТО.  
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 29 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3926 “Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста Кіровограда на 2015 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошую перерву в роботі третього засідання першої сесії. Прошу 

депутатів здати до управління апарату міської ради заяви щодо входження до 

складу постійних комісій. 

 

Після перерви о 20.30 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися.  

Після перерви зареєструвалося 40 депутатів, що становить більше 

половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є. Продовжуємо роботу сесії. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення щодо продовження роботи сесії 

міської ради, тому що ми вийшли за рамки, встановлені Регламентом.  

Ставлю на голосування пропозицію продовжити третє засідання 

першої сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. 



41 

 

Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідає Смірнов В.О. – 

секретар міської ради. 

 

Смірнов В.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення “Про затвердження 

складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, статей 47, 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 20,    

пункту 1 статті 28 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”,  

рішення Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року “Про 

затвердження Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”, враховуючи пропозиції депутатських фракцій та груп, 

заяви депутатів міської ради, пропонується затвердити наступний склад 

постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання: 

1. Комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності: 
 

Голова комісії    Демченко Михайло Іванович; 

    

Члени комісії:    Товстоган Богдан Сергійович; 

      Ніжнікова Анна Олександрівна; 

 

2. Комісія з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку: 

 

Голова комісії    Волков Ігор Вікторович; 

    

Члени комісії:    Цертій Олександр Миколайович; 

     Краснокутський Олег Володимирович; 

Горбовський Сергій Володимирович; 

Табалов Андрій Олександрович; 

Згривець Федір Іванович; 

Шамардіна Катерина Олексіївна; 

 

  3. Комісія з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 

 

Голова комісії    Деркаченко Юрій Олександрович; 

 

Члени комісії:    Гребенчук Юрій Федорович; 
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     Шамардін Олександр Сергійович; 

     Бєлов Віталій Віталійович; 

     Дрига Вадим Вікторович; 

     Ларін Анатолій Сергійович; 

     Капітонов Сергій Іванович; 

 

 4. Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів: 

 

Голова комісії    Бєжан Михайло Михайлович; 

 

Члени комісії:    Мельниченко Олег Казимирович; 

     Калапа Сергій Георгійович; 

      Ксеніч Віктор Миколайович; 

      Рокожиця Олександр Леонідович; 

      Яремчук Валентина Сергіївна; 

 

  5. Комісія з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності: 

 

Голова комісії    Розгачов Роман Олександрович; 

 

Члени комісії:    Шутка Валерій Васильович; 

      Пінчук Віталій Вікторович; 

      Захаров Ігор Миколайович; 

      Терзов Дмитро Семенович; 

      Зайченко Володимир Васильович; 

      Линченко Максим Дмитрович; 

      Санасарян Рафаел Рафаелович; 

      Голофаєв Ігор Вадимович; 

 

 6. Комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури 

і спорту та молодіжної політики: 

 

Голова комісії    Бойко Сергій Вікторович; 

 

Члени комісії:    Матяшова Лілія Петрівна; 

      Маламен Геннадій Сергійович; 

      Колісніченко Роман Миколайович; 

      Волкожа Тетяна Петрівна; 

      Сергієнко Григорій Вікторович; 
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  7. Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення: 

 

Голова комісії    Гамальчук Микола Павлович; 

    

Члени комісії:    Артюх Олександр Іванович. 

Таким чином дев'ять депутатів виявили бажання увійти до складу 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності. До постійної комісій міської 

ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення виявили 

бажання увійти тільки два депутати.  

 

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

партії “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Були пропозиції від депутатів щодо голів постійних комісій.  

 

Смірнов В.О.: 

Я вважаю, що треба вносити пропозиції і голосувати.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

За процедурою даний проект рішення пропоную взяти за основу. Потім 

врахувати в ньому зауваження депутатів та проголосувати в цілому. Давайте 

дотримуватися процедури. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Є пропозиція проголосувати по складу комісій окремо, а за кожного з 

голів комісій голосувати окремо по кожній комісії. Не разом голосувати.  

 

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

“Блок Петра Порошенка “Солідарність”): 

Пропоную надати слово начальнику юридичного управління та 

прокоментувати цю пропозицію. 

 

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

Ми можемо в такий спосіб прийняти рішення, але воно повинно бути 

одним. Якщо ми говоримо про проект рішення, склад постійних комісій, то 

за Положенням треба визначити голову та членів комісії. Такою є форма. Це 

буде одне рішення. Інші пропозиції необхідно подавати в такій формі, як ви 

це бачите. Тоді це буде одне, два, три і більше рішень.  

 

Райкович А.П.: 

Зрозуміло. Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект 

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

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ми проголосували за те, щоб взяти даний проект рішення за основу. 

Які будуть доповнення, пропозиції, зауваження щодо даного проекту 

рішення?  

 

Смірнов В.О.: 

Надійшли наступні пропозиції від депутатів: 

обрати головою постійної комісії з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища депутата Дригу В.В.; 

обрати головою постійної комісії з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів депутата 

Рокожицю О.Л.; 

також є пропозиція по проведенню рейтингового голосування щодо 

визначення персонального складу постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності у 

кількості семи депутатів. Можливо є ще пропозиції? 
 

Шамардін О.С.: 

Я пропоную за склад постійних комісій проголосувати одним 

рішенням. А за голів комісій голосувати другим рішенням.  
 

Смірнов В.О.: 

Тоді спочатку нам потрібно провести рейтингове голосування щодо 

визначення персонального складу постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності.  

Нам необхідно виключити двох депутатів. Потім будемо визначатися щодо 

голів комісій.  
 

Дрига В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії “НАШ 

КРАЙ”): 

Прошу обрати головою постійної комісії міської ради з питань 

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

депутата Краснокутського Олега Володимировича.  
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Цертій О.М., депутат міської ради (позафракційний): 

У мене є зауваження. Я прошу оголосити механізм проведення 

рейтингового голосування. Яким чином буде проводитися відбір кандидатів. 

Депутати повинні чітко розуміти за що вони голосують та яким чином потім 

буде вибудовуватися список.   

 

Райкович А.П.: 

Володимире Олександровичу, надайте пояснення. 

 

Смірнов В.О.: 

Голосування пропонується проводити наступним чином:  

оголошується назва комісії; 

ставиться на голосування кожна окрема кандидатура із списку 

депутатів, які виявили бажання увійти до складу цієї комісії; 

кандидатури депутатів, які набрали найменшу кількість голосів “за”, 

будуть виключені зі складу комісії. 

 

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

партії “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

У нас була ще одна пропозиція стосовно третьої кандидатури щодо 

голови комісії.  

 

Райкович А.П.: 

Зараз ми говоримо не про голів комісій, а про рейтингове голосування.  

 

Ніжнікова А.О.: 

Щоб потім не говорилося, що ми не подавали пропозицій.  

Ви оголосили пропозицію, яку ми подавали: обрати головою комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

депутата Шамардіна О.С.? 

 

Смірнов В.О.: 

У робочих матеріалах я бачу дві пропозиції щодо голів постійної 

комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища: Деркаченко Ю.О. та Дрига В.В. Якщо у Вас є пропозиція, то ми 

її врахуємо.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до рейтингового голосування щодо визначення 

персонального складу постійної комісії міської ради з питань житлово-
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комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

 

Смірнов В.О.: 

Перша кандидатура – депутат Розгачов Р.О. 
 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності депутата Розгачова Р.О. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 8. 
 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Шутка В.В. 
 

Райкович А.П.: 

Іде рейтингове голосування. Ставлю на голосування пропозицію 

обрати до складу постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності 

депутата Шутку В.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 20, 

“не голосували” – 4. 
 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Пінчук В.В. 
 

Райкович А.П.: 

Я наголошую. Іде рейтингове голосування. Ставлю на голосування 

пропозицію обрати до складу постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності депутата Пінчука В.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Захаров І.М. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності депутата Захарова І.М. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 12. 

 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Терзов Д.С. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності депутата Терзова Д.С. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 10. 

 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Зайченко В.В., політична партія 

“Українське об'єднання патріотів – УКРОП”.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
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енергозбереження та комунальної власності депутата Зайченка В.В. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Линченко М.Д., політична партія 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”. 

 

Матяшова Л.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), запитала, чому секретар міської ради не 

озвучував партійну приналежність депутатів у попередніх голосуваннях.   

 

Смірнов В.О.: 

Я щойно озвучив партійну приналежність попереднього кандидата – 

політична партія “Українське об'єднання патріотів – УКРОП”. 

Надійшла пропозиція від депутата Деркаченка Ю.О. називати партійну 

приналежність.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності депутата Линченка М.Д. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 20, 

“не голосували” – 5. 

 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Санасарян Р.Р., Радикальна партія 

Олега Ляшка. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності депутата Санасаряна Р.Р. Хто за 
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дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Смірнов В.О.: 

Наступна пропозиція – депутат Голофаєв І.В., партія “БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”. 
 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності депутата Голофаєва І.В. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 10. 
 

Райкович А.П.: 

Будь ласка, оголосіть результати рейтингового голосування. 

Смірнов В.О.: 

Результати рейтингового голосування: 

За кандидатуру депутата Розгачова Р.О. проголосувало 30 депутатів; 

За кандидатуру депутата Шутки В.В. проголосувало 15 депутатів; 

За кандидатуру депутата Пінчука В.В. проголосувало 32 депутатів; 

За кандидатуру депутата Захарова І.М. проголосувало 24 депутатів; 

За кандидатуру депутата Терзова Д.С. проголосувало 28 депутатів; 

За кандидатуру депутата Зайченка В.В. проголосувало 31 депутатів; 

За кандидатуру депутата Линченка М.Д. проголосувало 14 депутатів; 

За кандидатуру депутата Санасаряна Р.Р. проголосувало 27 депутатів; 

За кандидатуру депутата Голофаєва І.В. проголосувало 25 депутатів. 

 

За результатами рейтингового голосування до складу постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності не входять депутати Шутка В.В. 

та Линченко М.Д. 
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Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Поясніть. Як представник фракції, яка створена та представлена у 

міській раді, не може входити пропорційно до складу даної постійної комісії? 

Від деяких інших фракцій представлено по три представники. Що це за 

обмеження? Я наголошую, маючи фракцію! 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми провели рейтингове голосування згідно з раніше обговореними 

пропозиціями. 

 

Ларін А.С.: 

Поясніть, яким законом передбачено, що шляхом рейтингового 

голосування можна виключати депутатів зі складу комісій. Більше того, 

Регламентом передбачено, що фракції мають право на пропорційне 

представництво.  

 

Цертій О.М.: 

Ми визначили процедуру проведення рейтингового голосування. Про 

це було оголошено секретарем міської ради. Всі були ознайомлені про те, як 

ця процедура повинна відбуватися.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Давайте дотримуватися процедури. Є пропозиція затвердити склад 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності у складі семи депутатів згідно з 

результатами рейтингового голосування. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу оголосити інформацію щодо голів постійних комісій.  

 

Деркаченко Ю.О.: 

Пропоную проголосувати за голів постійних комісій в цілому згідно з 
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проектом рішення, озвученим секретарем міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція за голів комісій проголосувати в цілому згідно з 

озвученим проектом рішення.  

 

Шамардін О.С.: 

Я пропонував голосувати окремо. 

 

Райкович А.П.: 

Так. Депутатом Шамардіним О.С. пропонувалося голосувати за голів 

постійних комісій окремо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 21, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення в цілому з урахуванням змін, 

внесених до складу постійних комісій, та визначених голів комісій. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 30 “Про затвердження складу постійних 

комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У вас є можливість провести додаткові консультації та обговорення, 

якщо в цьому є необхідність. 

Я вважаю, що основа є. В разі необхідності можна провести 

консультації та впорядкувати ті чи інші питання, відносно яких виникають 

непорозуміння. Закликаю всіх до конструктивної, ділової співпраці та 

повного порозуміння.  
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Шамардін О.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Надходили пропозиції щодо голів постійних комісій. Ніхто їх не 

врахував та не поставив на голосування.  

Також у мене є запитання. До яких комісій будуть входити депутати 

Шутка В.В. та Линченко М.Д.? 

 

Райкович А.П.: 

Я поставив Вашу пропозицію на голосування. Вона не була 

підтримана, тому що набрала 12 голосів “за”. 

 

Шамардін О.С.: 

Я говорю про те, що від депутатів надходили інші пропозиції щодо 

голів постійних комісій. 

 

Райкович А.П.: 

Ми ж проголосували в цілому. Була пропозиція від депутатів з 

депутатської фракції політичної партії “Блок Петра Порошенка 

“Солідарність” проголосувати в цілому з головами комісій згідно з проектом 

рішення. Тому я поставив цю пропозицію за черговістю надходження на 

голосування. Ми проголосували.  

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Депутат міської ради сказав про те, що були подані пропозиції щодо 

депутата Рокожиці О.Л. як голови комісії. Так він сказав? Щодо депутатів 

Дриги В.В. та Шамардіна О.С. Тобто ми отримали по дві – три кандидатури 

щодо голів деяких постійних комісій. 

Зараз 26 депутатів проголосували за членів комісій та за дві голови 

комісій. Це яким чином? 

 

Райкович А.П.: 

Стосовно депутатів, які не увійшли до складу постійних комісій, 

зрозуміло, що вони повинні написати заяви. У нас є неукомплектовані 

постійні комісії, до складу яких входять по три депутати. Тому депутати 

напишуть заяви і увійдуть до складу тієї чи іншої комісії. Можна це зробити 

зараз, а можна зробити до четвертого засідання першої сесії.  

Шановні депутати! 

Від секретаря міської ради надійшла пропозиція провести голосування 

окремо по кожній комісії щодо визначення голів комісій.  

Прошу депутатів висловлюватися по черзі та вносити конкретні 

пропозиції. 
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Смірнов В.О., секретар міської ради: 

По трьох комісіях є декілька пропозицій щодо голів.   

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція провести повторне голосування щодо визначення 

голів постійних комісій по трьом комісіям, відносно яких було 

запропоновано декілька кандидатур. Прошу начальника юридичного 

управління надати роз'яснення з цього питання.  

 

Шановні депутати! 

Роз'яснення юридичного управління полягає в тому, що рішення вже 

прийнято. Станом на сьогодні є непорозуміння стосовно кандидатур голів по 

трьом комісіям.  

Так ви складали списки, проводили консультації і так ви за це 

проголосували. У нас є можливість врегулювати ці питання в законному 

порядку, додатково провівши консультації. Ми будемо проводити четверте 

засідання першої сесії міської ради. За вашими пропозиціями ми винесемо це 

питання на розгляд сесії і будемо його врегульовувати.  

Депутат Ніжнікова А.О. пропонує відмінити рішення. Окремо по 

комісіям не можна проводити переголосування. Тоді треба зараз повністю 

відмінити рішення та перейти до переголосування.  

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від фракції політичної партії “ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК” повернутися до голосування за питання “Про затвердження складу 

постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.  

Ні? Тоді озвучте свою пропозицію та підготуйте проект рішення. 

 

Ніжнікова А.О.: 

Ми пропонуємо скасувати рішення міської ради “Про затвердження 

складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

та розглянути це питання на наступному засіданні першої сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від фракції політичної партії “ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК” скасувати рішення міської ради “Про затвердження складу постійних 

комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання” та розглянути його 

на наступному засіданні першої сесії. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 10, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 14, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного третього засідання першої 

сесії міської ради, розглянуті. Про дату та час наступного засідання сесії вам 

буде повідомлено додатково. Я вдячний за плідну роботу.  

Шановні депутати! 

Згідно з Регламентом Кіровоградської міської ради шостого скликання 

прошу депутатів здати персональні картки для голосування до управління 

апарату міської ради.  

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 

 


