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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  13 

другого засідання четвертої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 28 липня 2016 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання четвертої сесії міської ради сьомого скликання веде 

міський голова Райкович А.П.   

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На друге засідання четвертої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 22 депутати. Відсутній 21 депутат. Кворум, необхідний для 

проведення сесії, є. Розпочинаємо роботу другого засідання четвертої сесії 

міської ради.  

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), звернув увагу 

міського голови щодо відсутності секретаря міської ради Бойка С.В. 

 

Шановні депутати, журналісти, громадяни, громадські активісти! 

Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам’ять за загиблим, нашим 

військовослужбовцем ‒ Сергієм Колесником, солдатом-гранатометником, 

який загинув під Волновахою Донецької області. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

зробити перереєстрацію депутатів міської ради і в разі відсутності 

кворуму перенести засідання сесії. 

Проходить повторна реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 



2 

 

Райкович А.П.:  
Зареєструвався 21 депутат. 

Шановні депутати! 

Сьогодні частина депутатів не прибула на засідання сесії. Я не буду 

вдаватись до персональних оцінок такого кроку. Місто завжди чекає 

засідання, за кожним нашим рішенням стоять люди, комусь потрібні кошти 

на ліки, у когось роками затікає у квартирі, все місто чекає на новий 

транспорт. Я хоч одне політичне питання чи лозунг виголосив? Вважаю, що 

ні.  

Всі ми, коли балотувалися до міської ради, обіцяли працювати на 

інтереси громади. Для вирішення проблем я готовий співпрацювати з 

кожним депутатом, з якої би фракції він не був.  

 

До сесійної зали заходять депутати міської ради. 

 

Я говорив, що буду спиратись на демократичну більшість. Закликаю всі 

фракції, всіх депутатів відкласти свої політичні амбіції. Я прагну  

консолідувати всіх навколо вирішення проблем міста. Я не присягав жодній з 

політичних сил, а присягав громаді міста. Ми повинні нести колективну і 

персональну відповідальність за результати своєї праці та за життя міста. 

Прошу продуктивної і високоякісної роботи. 

 

Шановні депутати! 

Прошу ще раз зареєструватися. 
 

Проходить повторна реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На друге засідання четвертої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 32 депутати. Відсутні 11 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення сесії, є. Розпочинаємо роботу другого засідання четвертої сесії 

міської ради.  

 

Шановні депутати! 

У роботі другого засідання четвертої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Салюк Сергій Миколайович ‒ заступник керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 



3 

 

Шановні депутати! 

На першому засіданні третім членом робочої президії було обрано 

голову постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності Розгачова Романа 

Олександровича.  

 

Міський голова надав слово представникам громадських організацій та 

громадянам міста, які записалися на виступ: 

Сінченку Д.В. стосовно проблем у сфері житлово-комунального 

господарства, незадовільної роботи галузі, недосконалих програм та щодо 

пропозиції звільнення начальника Головного управління житлово-

комунального господарства; 

Яковенку Д.В., представнику ГО “Комітет відновлення історичної 

справедливості”, ветерану АТО, який закликав депутатів до більш 

продуктивної роботи та стосовно перейменування міста; 

Погребнюку А.А., депутату обласної ради, голові Кіровоградської 

обласної організації Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, щодо 

підтримки депутатів від фракції ‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”. 
 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), запропонувала питання за порядковим                 

№ 18, проект рішення за реєстраційним № 456 “Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда”, перенести на 

початок розгляду питань.  
 

Райкович А.П. зачитав звернення депутата Кріпака С.В щодо 

включення до порядку денного сесії питання “Про перейменування вулиць, 

провулків та інших об'єктів топоніміки міста” (проект рішення за 

реєстраційним № 307). 
 

Депутати Колісніченко Р.М., Ніжнікова А.О., Цертій О.М., Ларін А.С., 

Табалов А.О., Розгачов Р.О., Яремчук В.С., Зайченко В.В., Капітонов С.І., 

Артюх О.І, Краснокутський О.В. виступили щодо черговості розгляду 

питань порядку денного.  
 

Депутати Колісніченко Р.М. та Смірнов В.О., Цертій О.М. 

запропонували питання за порядковими номерами 16, 17, 18, 19 розглянути 

першочергово. 

 

Депутат Деркаченко Ю.О. запропонував розпочати працювати. 

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб питання за порядковими № 16 (проект рішення за 

реєстраційним № 454), № 17 (проект рішення за реєстраційним № 455), № 18 

(проект рішення за реєстраційним № 456), № 19 (проект рішення за 
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реєстраційним № 457) та № 1 (проект рішення за реєстраційним № 466 з 

додаткових пропозицій щодо порядку денного) розглянути першочергово, 

прошу визначитись і проголосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П. повторно зачитав звернення депутата Кріпака С.В. 

щодо включення до порядку денного питання “Про перейменування вулиць, 

провулків та інших об'єктів топоніміки міста” (проект рішення за 

реєстраційним № 307). 

 

Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного четвертої 

сесії, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Шановні депутати! 

На адресу міської ради надійшли депутатські запити щодо надання 

матеріальної допомоги. Надаю слово Бойку С.В. ‒ секретарю міської ради.  

 

Бойко С.В., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

За період перерви між засіданнями сесії депутатами міської ради було 

подано 7 депутатських запитів, з них 5 від депутатських груп щодо надання 

матеріальної допомоги. 

Зачитав депутатські запити депутатів міської ради 

Сергієнка Г.В., Калапи С.Г. та 5 запитів від депутатських груп (додаються) 

щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста та проект рішення. 

Є ще депутатські запити щодо надання матеріальної допомоги? 
 

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

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

надання матеріальної допомоги мешканцю міста. 
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка “Солідарність”), оголосила 5 колективних депутатських 

запитів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям 

міста. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка “Солідарність”), оголосив депутатський запит 

групи депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканці міста. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити? Немає.  

Є пропозиція підтримати депутатські запити, озвучені депутатами 

Демченком М.І., Яремчук В.С., Деркаченком Ю.О. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з доповненнями? Можливо. 

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

урахуванням депутатських запитів, озвучених депутатами Демченком М.І.,  

Яремчук В.С., Деркаченком Ю.О. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 447 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

Олега Ляшка), зачитав депутатський запит (додається) щодо законності 

забудови. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Демченка М.І., управлінню містобудування та архітектури спільно з 

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та 

підготувати інформацію про виконання даного рішення депутату                   

Демченку М.І. та управлінню апарату Кіровоградської міської ради в 

місячний термін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 448 “Про депутатський запит депутата 

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

 

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

депутатського об’єднання “Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”), зачитала колективний депутатський 

запит (додається) щодо упорядкування територій біля закладів освіти 

міста. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати колективний 

депутатський запит, управлінню освіти, Головному управлінню житлово-

комунального господарства, управлінню капітального будівництва, 

фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради опрацювати 

колективний депутатський запит та підготувати інформацію про виконання 

даного рішення депутатам міської ради і управлінню апарату 

Кіровоградської міської ради в місячний термін. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 449 “Про колективний депутатський запит 

депутатів Кіровоградської міської ради” (додається). 
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії “Блок 

Петра Порошенка “Солідарність”), зачитала депутатський запит 

(додається) щодо відновлення забезпечення питною водою. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Яремчук В.С., Головному управлінню житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит 

та підготувати інформацію про виконання даного рішення депутату міської 

ради Яремчук В.С. і управлінню апарату Кіровоградської міської ради в 

місячний термін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 450 “Про депутатський запит депутата 

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

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити? Немає.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 78 

“Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік”. Проект рішення 

за реєстраційним № 454. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 451 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 78 “Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради                            

від 23.02.2016 № 79 “Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів 

їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 455. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення міської ради. 
 

 Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати!  

Під час погодження даного проекту рішення постійною комісією 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально- 

економічного розвитку було запропоновано доповнити розділ 2 “Соціальна 

підтримка учасників АТО та членів їх сімей” пунктом 2.26 у наступній 

редакції: “забезпечення проведення ремонтних робіт житла учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, яка має ознаки аварійності”, 

на забезпечення яких виділити 50 тис. грн. 

 

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

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловився на 

підтримку даного питання. 
 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами та доповненнями. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
 

Прийнято рішення № 452 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 79 ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 456. Доповідає                              

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

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Перед початком сесії депутатам було роздано додатковий додаток до 

даного проекту рішення, відповідно до якого пропонується врахувати ще три 

особи та надати матеріальну допомогу всього 85 мешканцям міста на 

загальну суму 366 400,00 грн. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням змін та доповнень, озвучених начальником відділу 

соціальної підтримки населення міської ради? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами та доповненнями. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 453 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект рішення за реєстраційним                              

№ 457. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки 

населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 37, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 454 “Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по 

зору” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Наступне питання порядку денного з додаткового переліку за 

порядковим № 1 ‒ “Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 466. 

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

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
 

Прийнято рішення № 455 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

(додається). 

 

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

ради, вказала також, що пропозиції, зазначені у вищезазначеному рішенні 

потребують внесення змін до міського бюджету. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

рекомендовану чисельність виконавчих органів Кіровської та Ленінської 

районних в місті Кіровограді рад”. Проект рішення за реєстраційним № 24 

(доопрацьований). З даного питання доповім я. 
 

Зачитав проект рішення міської ради з даного питання. 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

підтримати даний проект рішення. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка “Солідарність”), висловила думку, що даний 

проект рішення потребує доопрацювання. 

 

Краснокутський О.В. пояснив доцільність прийняття даного проекту 

рішення.  
 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

заслухати голів Ленінської та Кіровської районних у м. Кіровограді рад. 
 

Кришко О.В., голова Кіровської районної у м. Кіровограді ради пояснив 

доцільність прийняття даного проекту рішення та попросив його 

підтримати. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 456 “Про рекомендовану чисельність 

виконавчих органів Кіровської та Ленінської районних в місті 

Кіровограді рад” (додається). 

 

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 

‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність” 

2 1 1 1 5 

“НАШ КРАЙ” 

 

7 0 0 0 7 
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‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 2 4 6 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 1 0 0 1 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 1 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 1 2 0 3 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

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 № 461. 

Доповідає Бондаренко А.В. ‒ керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 
 

Бондаренко А.В., керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради, зачитала проект рішення та повідомила, що від комісії з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності була надана пропозиція ввести до складу Головного управління 

житлово-комунального господарства дві посади спеціалістів. 

 

В обговоренні питання взяли участь депутати Кролевець А.В., 

Яремчук В.С., Смірнов В.О., Капітонов С.І., Табалов А.О., Маламен Г.С., 

Коліснченко Р.М., Шамардіна К.О., Краснокутський О.В., Цертій О.М. 

 

Райкович А.П. зауважив, що вперше за багато років розглядаються 

програми розвитку міста в сторону збільшення фінансування та 

запропонував підтримати даний проект рішення. 
 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 20, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 
 

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 

‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність” 

2 0 0 3 5 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 3 3 6 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 1 0 0 0 1 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 1 2 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 1 2 0 3 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 2 0 0 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви об 14.28 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
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Після перерви зареєструвалося 36 депутатів. Кворум є, продовжуємо 

роботу сесії. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                        

“Про доповнення рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                      

2016 року № 148”. Проект рішення за реєстраційним № 452. Доповідає 

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

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

ознайомила з проектом рішення.  
 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

Олега Ляшка), повідомив, що у Головному управлінні житлово-комунального 

господарства працівники масово пишуть заяви на звільнення. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 401 (доопрацьований). Доповідає Коваленко С.М. ‒ 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня                                         

2004 року № 680 ‟Про започаткування міської педагогічної премії                               

імені В.О. Сухомлинського”. Проект рішення за реєстраційним № 441 

(доопрацьований). Доповідає Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
 

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 

‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність” 

1 0 0 3 4 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 2 4 6 

“Опозиційний блок” 4 0 0 1 5 

‟УКРОП” 1 0 0 0 1 

Радикальна Партія  

Олега Ляшка 

0 0 3 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 1 0 3 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 1 0 0 1 2 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 4 Кіровоградської міської ради” та затвердження Статуту”. Проект 

рішення за реєстраційним № 442. Доповідає Іванов С.П. ‒ виконуючий 

обов'язки начальника відділу фізичної культури та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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 

‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність” 

2 0 1 2 5 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

1 0 1 3 5 

“Опозиційний блок” 4 0 0 1 5 

‟УКРОП” 1 0 0 0 1 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 2 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 2 0 3 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 1 0 0 1 2 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                       

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

спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 443. Доповідає Іванов С.П. ‒ виконуючий обов'язки начальника відділу 

фізичної культури та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 66 ‟Про затвердження Програми розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 444 (доопрацьований). Доповідає 

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

господарства міської ради. 
 

Хачатурян О.С., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради, ознайомив присутніх з 

доопрацьованим проектом рішення та пояснив внесені зміни, а саме: 

на основі звернення КП “Теплоенергетик” вноситься пропозиція до 

пункту 5 “Фінансова підтримка КП “Теплоенергетик” на проведення 

капітальних ремонтів” щодо зменшення фінансової підтримки на поточні 

ремонти на 2 млн грн, збільшення на цю ж суму поточних видатків та 

загалом по розділу І ‟Фінансова підтримка підприємств житлово-

комунального господарства” сума складе 6 280 тис грн. 

 

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

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

В мене є пропозиція щодо даного проекту, а саме: 

у пункті 4 ‟Фінансова підтримка КП ‟Теплоенергетик” на покриття 

збитків від операційної діяльності” розділу І ‟Фінансова підтримка 

підприємств житлово-комунального господарства” цифри “7728,200” 

замінити на цифри “10728,000”. Тобто пропоную збільшити показники               
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на 3 млн грн за рахунок зменшення видатків на 2 млн по розділу ІІ 

‟Капітальний ремонт житлового фонду”, пункт 4 ‟Капітальний ремонт 

внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації*”, (цифри “14300,000” замінити на цифри “12300,000”), та за 

рахунок зменшення видатків на 1 млн грн у розділі V “Внески органів 

місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької 

діяльності (комунальної власності)” пункт 4 “КП ‟Кіровоград –                     

Універсал 2005” на придбання техніки” (цифри “4500” замінити на цифри 

“3500”). Також прохання всю фінансову інформацію висвітлювати на сайті 

міської ради в інтернеті. 

  

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

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

запропонував провести День депутата у формі виїзного засідання на 

КП “Теплоенергетик” та вважати це депутатським зверненням. 

 

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

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Мене більше турбує питання щодо централізованого опалення. 

Скажіть, скільки потрібно коштів виділити на дане підприємство, щоб 

гарантовано підготувати його до опалювального сезону? Багато людей 

звертається за дозволами на встановлення автономного опалення, а ми їм 

відмовляємо, не даючи жодної альтернативи. Скільки потрібно грошей, чи 

передбачені вони в Програмі розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою в повному обсязі? 

 

Хачатурян О.С.: 

В даній Програмі не передбачена стовідсоткова сума на ті потреби, які                  

необхідні КП “Теплоенергетик”. За дорученням планово-бюджетної комісії 

була створена міжвідомча комісія, в якій брала участь і контрольно-ревізійна 

служба і інші фахівці. Вони вивчали фінансовий стан даного підприємства і 

надали свої висновки, відповідно до яких мінімальна сума, яка потрібна для 

вирішення проблем підприємства, складає 17 млн грн.  

Крім того хочу повідомити що останні два роки підприємства житлово-

комунальної галузі, які надають послуги з теплопостачання, працюють 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 217, згідно з якою за борги, 

які були накопичені протягом останніх 10 років, ці підприємства 

відраховують централізовано всі надходження у розмірі від 70 до 90 %, а в 

окремі місяці і 100 %, від коштів, які надходять на розрахункові рахунки 

підприємства. Це означає, що у зазначеного підприємства не залишається 

обігових коштів для підготовки до опалювального сезону. 
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В обговоренні даного проекту рішення взяли участь депутати 

Ніжнікова А.О., Капітонов С.І., Маламен Г.С., Смірнов В.О., Кролевець А.В., 

Колісніченка Р.М., Ларін А.С., Цертій О.М., Розгачов Р.М., Шамардіна К.О. 
 

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

‟САМОПОМІЧ”), запропонував виключити з даного проекту рішення 

положення щодо внесення змін до розділу І Програми. 

 

Депутати Цертій О.М. та Краснокутський О.В. запропонували 

відкласти розгляд даного питання. 

 

Райкович А.П.: 

На сесії міської ради ми затвердили міський бюджет 

на 2016 рік, розписали всі наші витрати, в тому числі і на Головне управління 

житлово-комунального господарства. Сьогодні ми виділяємо додаткове 

фінансування у сумі 33 млн грн із додаткових надходжень до бюджету, які 

складають 160 млн грн. Із цих 33 млн грн виділяється 14 млн грн на 

підтримку КП “Теплоенергетик”. Але зараз терміново разом з фахівцями 

потрібно розробити Програму щодо теплозабезпечення міста.  

Щодо встановлення автономного опалення в багатоповерхових 

будинках є Постанова Кабінету Міністрів України, яка чітко регламентує про 

заборону щодо від’єднання поодиноких квартир від центрального опалення, 

лише цілий будинок. Не треба спекуляцій з цього приводу. 

 

Цертій О.М.: 

Потрібно розподіляти видатки так, аби вирішувати критичні моменти 

нашого міста, в тому числі і проблему централізованого опалення. Тому, 

якщо на це не виділяються кошти, не можна голосувати ні за зміни до 

бюджету ні за дані зміни до Програми. Йдеться про те, що не вистачає досить 

великої суми коштів. 

 

Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Тих 32 млн грн, що виділяються на Головне управління житлово-

комунального господарства, недостатньо. Вами, Андрію Павловичу, було 

сказано, що на КП “Теплоенергетик” буде виділено не 14, а 17 млн грн.,                 

КП “Кіровоград-Універсал 2005” ‒ 10 млн грн для придбання техніки. На 

житловий фонд при цьому залишається всього 5 млн грн. Тому може є 

можливість з коштів, які підуть на придбання тролейбусів, а це 80 млн грн, 

зняти 10 млн грн і направити їх на Головне управління житлово-

комунального господарства? 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

заслухати керівника КП “Теплоенергетик”. 
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Соколенко Т.М., директор КП “Теплоенергетик”, подякувала 

депутатам за підтримку, пояснила проблеми підприємства: про 

заборгованість за газ у сумі 130 млн грн та виплату працівникам заробітної 

плати за липень, що місту потрібна заміна тепломереж. За опалювальний 

сезон сел. Нове завдало збитків на 9 млн грн. Звернулася з проханням 

підтримати підприємство щодо виділення коштів. 

 

Депутати Кролевець А.В. та Цертій О.М. запропонували відкласти 

розгляд даного питання на 2-3 дні. 

 

Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка “Солідарність”), висловився на підтримку роботи комісії  

з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності. 

 

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

Петра Порошенка “Солідарність”), запропонувала поставити на 

голосування пропозицію депутата Кролевця А.В. щодо відтермінування 

розгляду даного питання. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Кролевця А.В. щодо 

перенесення розгляду даного питання на третє засідання четвертої сесії. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                          

2016 року № 140 ‟Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, 

ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на                   

2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 445 (доопрацьований). 

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

комунального господарства міської ради. 
 

Хачатурян О.С., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради, ознайомив з доопрацьованим 

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

‟САМОПОМІЧ”), попросив оголосити перерву на 20 хвилин.  
 

Райкович А.П. запропонував попрацювати ще 6 хвилин згідно з 

Регламентом. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ,,Рідне місто”, співголова депутатської групи ,,Рідний край”), 

запропонував доопрацювати дане питання та розглянути його на третьому 

засіданні четвертої сесії. 
 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С. щодо 

перенесення розгляду даного питання на третє засідання четвертої сесії. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 16.24 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 35 депутатів. Кворум є, продовжуємо 

роботу сесії. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

повернутись до розгляду проектів рішень за реєстраційними № 401, 441,    

442, 443. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Кролевця А.В. 

повернутися до розгляду проектів рішень за реєстраційними 

№ 401, 441, 442, 443 та до проекту рішення за реєстраційним № 452. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Повертаємось до розгляду питання порядку денного “Про доповнення 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148”. 

Проект рішення за реєстраційним № 452. Доповідає Осауленко О.О. ‒ 

начальник управління економіки міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
 

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 

‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність” 

2 0 0 3 5 

“НАШ КРАЙ” 6 0 0 1 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 1 4 5 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 1 0 0 0 1 
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Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 1 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 2 1 0 3 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

Райкович А.П.: 

Повертаємось до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 401 (доопрацьований). Доповідає Коваленко С.М. ‒ 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради. 

 

Коваленко С.М., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення міської ради, ознайомив з доопрацьованим 

проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 457 “Про внесення доповнень до рішення 

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

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

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

Райкович А.П.: 

Повертаємось до розгляду питання порядку денного “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня                                         

2004 року № 680 ‟Про започаткування міської педагогічної премії                               

імені В.О. Сухомлинського”. Проект рішення за реєстраційним № 441 



24 

 

(доопрацьований). Доповідає Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
 

Прийнято рішення № 458 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2004 року № 680 ‟Про 

започаткування міської педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського”.  

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Повертаємось до розгляду питання порядку денного “Про створення 

комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 

Кіровоградської міської ради” та затвердження Статуту”. Проект рішення за 

реєстраційним № 442. Доповідає Іванов С.П. ‒ виконуючий обов'язки 

начальника відділу фізичної культури та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
 

Прийнято рішення № 459 “Про створення комунального закладу 

‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 Кіровоградської 

міської ради” та затвердження Статуту”.  (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Повертаємось до розгляду питання порядку денного “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                       

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

спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 443 (доопрацьований). Доповідає Іванов С.П. ‒ виконуючий обов'язки 

начальника відділу фізичної культури та спорту міської ради. 
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Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟ВО “Свобода”, 

депутатська група “Європейський вибір”): 

Прошу поставити на голосування даний проект рішення за 

виключенням пункту “Придбання боксерського рингу для комунального 

закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської 

міської ради” (КТКВ 130107)” Заходів щодо реалізації Програми будівництва 

спортивних майданчиків у м. Кіровограді та інших капітальних видатків на 

2016 рік за рахунок коштів бюджету розвитку.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Маламена Г.С. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 7, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Є наступна пропозиція до відділу фізичної культури та спорту. 

Оскільки ми будемо входити в процес формування бюджету на наступний 

рік, відділу представити так звану “Екстра-програму” для того, аби ми могли 

запланувати збільшення видатків на спортивні програми і знати напрямок, 

куди б ми могли їх витратити в разі збільшення видатків по галузі спорту. 

Також є пропозиція до секретаря міської ради провести День депутата, 

присвячений розвитку спорту, аби ми могли поїхати на спортивні об'єкти та 

побачити, що в нас є і на що ми могли б передбачити “екстра-видатки”. 

 

Райкович А.П.: 

Врахуємо. Чи можливо даний проект рішення поставити на 

голосування за основу і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 460 “Про внесення змін до рішення 

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

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Кіровограді на 2016 рік”. (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

№ 3918, 3920, 3921”. Проект рішення за реєстраційним № 446. Доповідає 

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

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку було запропоновано внести 

зміни до Програми “Молодь Кіровограда на 2015-2017 роки”, а саме виділити 

800 тис. грн на придбання дитячих майданчиків по всьому місту. Мене 

повідомили, що це буде масове замовлення ‒ 42 типових майданчика. Це не 

зовсім сучасна практика. Діти потребують абсолютно різних майданчиків, їм 

потрібно кожен день щось нове. І мати в двох сусідніх дворах два однакових 

майданчика немає жодного сенсу. Є пропозиція розділити ці можливості, аби 

кожен депутат міг сам сформувати такий майданчик, який він хоче мати на 

своєму окрузі, поспілкувавшись перед цим з батьками дітей, з громадою на 

своєму окрузі і нести за той майданчик відповідальність. 

 

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

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

питання різноманітності майданчиків не залежить від депутатів. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 

Для того, щоб встановлювати дитячі майданчики, повинно бути 

комплексне вирішення даної проблеми. Проблема № 1: хто буде 

обслуговувати ці майданчики і в кого на балансі вони будуть знаходитись. 

Проблема № 2: вони дійсно не дуже зручні для дітей. Пропоную винести на 

розгляд комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури 

і спорту та молодіжної політики пропозицію: депутатам звернути увагу на 

дані майданчики. Вони повинні складатись з двох блоків — один для занять з 

фізичної культури, другий — для малечі. 

Також просив би ознайомити нас, який вигляд будуть мати ці 

майданчики та з яких матеріалів вони будуть виконані. 

 

Смірнов В.О.: 

Прошу надати можливість завершити свою думку. Якщо Ви були в 

Європі, то бачили, що там всі майданчики різні, виконані з натуральних 
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матеріалів. Це є світовою практикою, а не “совковою” ‒ де взяли і 

наштампували все однакове. Дітям потрібно різноманіття. Наприклад, батьки 

дітей на моєму окрузі бажають, аби майданчики були виконані з біологічних 

матеріалів. Можна використати ту ж саму суму. Це робиться із пеньків, 

колод і таке інше. Це різноманіття добре впливає на розвиток дітей. Моя 

пропозиція, все ж таки надати можливість обирати всім, якого типу має бути 

цей майданчик, підтримувати якісь оригінальні ідеї. 

 

Дорохіна Л.В., начальник відділу сім’ї та молоді: 

Шановні депутати! 

Всім вам було надіслано листа з пропозицією визначитись з 

комплектацією і виглядом майданчика, які саме конструкції вам потрібні на 

окрузі. На жаль, до нас надійшли пропозиції тільки від 6 депутатів. Всі інші 

поки що не визначились. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ,,Рідне місто”, співголова депутатської групи ,,Рідний край”), 

запропонував спочатку виділити кошти, а потім узгодити всі питання та 

визначитись, якими будуть ці майданчики. 

 

Дорохіна Л.В.: 

Тим більш, що на цю суму буде оголошено тендер, за результатами 

якого ми вже будемо обирати виконавця. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 461 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3918, 3920, 3921” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до Статуту комунального закладу ‟Дитячий будинок ‟Наш 

дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. Проект рішення 
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за реєстраційним № 449. Доповідає Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї 

та молоді міської ради. 
 

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

Є пропозиція до даного проекту рішення: замінити назву міста 

Кіровоград на Кропивницький. 
 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвученої зміни? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 462 “Про внесення змін до Статуту 

комунального закладу ‟Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

 Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 85 “Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 447. Доповідає Ксеніч В.М. ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради. Які є запитання?  

 

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

Петра Порошенка “Солідарність”), запропонувала заслухати зміни до 

Програми. 

  

 Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва 

міської ради: 

 Шановні депутати! 

Зміни до даної Програми були розглянуті на технічній раді, на комісіях 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища та з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. Даним проектом передбачається додаткове залучення коштів на 

суму 13,770 млн грн. 
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Прийняття даної Програми надає можливість до 01 вересня 

підготувати навчальні заклади до навчального року. Також одним із 

найважливіших об'єктів є реконструкція перегороджувальної споруди по                    

вул. Михайлівській, на якій вже розпочато роботи і які потрібно закінчити 

згідно з графіком до 30 жовтня 2016 року. Також потрібні кошти для 

проведення робіт з розчищення річки Інгул.  
 

Яремчук В.С.: 

Я би хотіла поінформувати всіх депутатів щодо теплопостачання  

сел. Нового. До сьогодні воно здійснювалося за допомогою великої котельні, 

яка була побудована за часів існування Ливарного заводу. Дана котельна  

знаходиться у незадовільному технічному стані та є збитковою. Внаслідок 

цього КП “Теплоенергетик” несе збитки щороку близько 9 млн грн. Для 

вирішення даного питання у 2007 році була побудована сучасна економічна 

котельня, але проект не завершено ‒ не проклали мережі та не провели 

підключення. Селищною радою на сьогодні вже виділено кошти та 

замовлено проект для завершення даного етапу, але для того, щоб почати 

ремонтні роботи треба долучити ці кошти до Програми капітального 

будівництва. Попередні консультації були проведені з фінансовим 

управлінням, управлінням капітального будівництва, з профільним 

заступником, з мером. Є пропозиція зняти 1,5 млн грн з електричних мереж 

пологового будинку № 2 і направити їх на реконструкцію існуючої котельні.  
 

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

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська 

група “Рідний край”):  

Я неодноразово подавала звернення щодо реконструкції аварійного  

містка по вул. Архітектора Паученка (Леніна). Є пропозиція виділити гроші 

хоча б на проектно-кошторисні роботи в межах 20-25 тис. грн. 
 

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

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

На новій Балашівці давно склалася критична ситуація із 

багатоквартирними будинками, які залишились без централізованої 

каналізації. Йдеться про будинки по вул. Дарвіна, де каналізаційні стоки 

ідуть просто у вигрібну яму. Люди за власні кошти потім вивозять їх до 

централізованої каналізації. Тому є нагальна потреба для виділення коштів в 

сумі 47 тис. грн на коригування проектно-кошторисної документації щодо 

централізованої каналізації по вул. Дарвіна, яка вже була розроблена три 

роки тому, але роботи навіть не розпочалися.  
 

Райкович А.П.: 

За підсумками роботи за 9 місяців будівельного періоду по школам та 

дитячим дошкільним закладам ми будемо коригувати бюджет та при 

можливості зробимо внутрішній перерозподіл зекономлених коштів. 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Шановні депутати! 

Пропоную підтримати дану Програму, а також прошу повернутись, 

хоча б у жовтні, до проблеми теплозабезпечення школи № 25 та школи-

інтернату. 
 

Райкович А.П.: 

Ми зараз глибоко вивчаємо проблему котельні, яка знаходиться в  

лікарні № 4. Дане питання знаходиться на контролі. Стосовно коштів, які 

потрібно виділити для сел. Нове, орієнтовно 2 млн грн, буде зроблена 

документація та будемо вишукувати гроші за рахунок перерозподілу. 

 

Яремчук В.С. запропонувала перенести розгляд Програми для того, аби 

внести до неї всі оголошені поправки. 
 

Ксеніч В.М.: 

З розподілом коштів все зрозуміло, єдине, що я хочу уточнити, це 

розподіл не 1,5 млн грн, а 1,4 млн грн у зв'язку з виділенням  47 тис. грн за 

пропозицією Цертія О.М. та 25 тис. грн за пропозицією Шамардіної К.О.                                                 

і 1,4 млн грн залишається на реконструкцію котельної. 
 

Пінчук В.В., депутат міської ради (голова фракції “Об’єднання 

“САМОПОМІЧ”):  

Поясніть, будь ласка, розділ “Інші видатки”, а саме пункти 

“капітальний ремонт приміщення по вул. Великій Перспективній, 41” та 

“капітальний ремонт будівлі, вул. Шульгиних, 4”. 
 

Ксеніч В.М.: 

Ці пункти стосуються ремонту приміщення міської ради. Замінено 

вікна, паркет, та ремонт приміщення Служби безпеки України. 
 

Пінчук В.В.: 

Поясніть також, будь ласка, з приводу приміщення по вул. Соборній  

(50 років Жовтня). 
 

Ксеніч В.М.: 

Це приміщення паспортного столу ‒ наша будівля. В минулому році 

було розпочато роботи. 
 

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

‟САМОПОМІЧ”), запитав про напрацювання щодо реконструкції 

проїжджої частини по вул. Ельворті. 
 

 

 



31 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Яремчук В.С. 

відтермінувати питання щодо внесення змін до Програми на наступне 

засідання сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проект 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 7. 
 

Прийнято рішення № 463 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 85 “Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 20 хвилин. 

 

Після перерви о 17.27 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 35 депутатів. Кворум є, продовжуємо 

роботу сесії. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня                          

2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 448 (доопрацьований). Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

 

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

Фінансовим управлінням міської ради відповідно до вимог статті 78 

Бюджетного кодексу України наданий офіційний висновок про перевиконання 

дохідної частини загального фонду міського бюджету. 

Враховуючи, що до загального фонду міського бюджету м. Кіровограда 

за січень – червень 2016 року надійшло 362,3 млн грн, що складає 141,5 % до 

плану на перше півріччя 2016 року (понад план надійшло 106,3 млн грн, приріст 

надходжень до січня-червня 2015 року ‒ 53,9 % або 126,8 млн грн), 

підготовлений проект рішення міської ради № 448 ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про 

міський бюджет на 2016 рік” щодо збільшення дохідної та видаткової частин 

міського бюджету з урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради. 

 Проектом рішення, який винесено на ваш розгляд, пропонується 

збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму 164,4 млн грн 

за рахунок: 

податкових надходжень – 160 821,5 тис. грн, в тому числі:  

податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок;  

місцевих податків і зборів – +42 220,0 тис. грн, з них: 

єдиний податок  та плата за землю;  

неподаткових надходжень – 3 562,7 тис. грн, з них: 

плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитному рахунку та плата за надання адміністративних послуг. 

Прогнозовані додаткові надходження у сумі 164 384,2 тис. грн планується 

направити за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів на 

збільшення видатків загального фонду міського бюджету на 31532,8 тис. грн та 

передати до спеціального фонду 132 851,4 тис. грн на збільшення видатків 

бюджету розвитку. 

Із загальної суми додаткових надходжень ‒ 53,2 % або 87,4 млн грн 

пропонується направити за пропозиціями управління розвитку транспорту та 

зв’язку на:  

придбання 20 сучасних тролейбусів – +80,0 млн грн; 

на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 

окремим категоріям громадян – +6,2 млн грн; 

надання іншої субвенції районним у місті бюджетам на відшкодування 

пільг з послуг зв'язку –+1,2 млн грн, а саме бюджету Фортечного 

(Кіровського) району – +919,7 тис. грн, бюджету Подільського (Ленінського) 

району – +326,3 тис. грн. 
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Понад 20 % додаткових надходжень або 33,5 млн грн пропонується 

направити Головному управлінню житлово-комунального господарства, з 

них по загальному фонду – +12,2 млн. грн. 

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                   

від 24 червня 2016 року № 395 залучено кошти субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку                     

у сумі 12,0 млн грн на об’єкти, визначені у додатку 3 зазначеної постанови, а 

саме на: ‟Реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення ‟Перемога” +10,0 млн грн; ‟Капітальний ремонт дороги 

по вул. Барболіна від вул. Суворова до вул. Паркової” +2,0 млн. грн.  

На фінансування установ охорони здоров’я +17,3 млн грн (10,5 %) на 

збільшення видатків:  

загального фонду – + 5,5 млн грн. (енергоносії +3,5 млн грн, оплата праці  

+2,0 млн грн); 

спеціального фонду –+11,6 млн грн (на капремонти та придбання  

обладнання в закладах охорони здоров'я). 

на фінансування закладів освіти по управлінню освіти +5 178,8 тис. грн  

(3,2 %), у т. ч.:  

загальному фонду –+218,8 тис. грн (на заробітну плату ПТУ), 

спеціальному фонду на капремонт та придбання обладнання – 

4 960,0 тис. грн;  

на соціальний захист на виконання програм +2,6 млн грн (1,6 %);  

відділу сім’ї та молоді – +1,0 млн грн;  

по відділу  культури та туризму +1 957,1 тис. грн  (1,2 %) на видатки: 

загального фонду – +1,6 млн грн (зарплата – +1 472,1 тис. грн, 

проведення заходів – +155,0 тис. грн.); 

спеціального фонду – +330,0 тис. грн (придбання комп’ютерів для 

створення комп'ютерного класу у дитячій художній школі ім. О. Осмьоркіна – 

+130,0 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза – +200,0 тис. грн);  

на фізичну культуру та спорт +799,2 тис. грн (0,5 %) на видатки: 

загального фонду - +489,2 тис. грн (зарплата – +444,2 тис. грн, стипендії 

спортсменам та тренерам– +45,0 тис. грн); 

спеціального фонду –+310,0 тис. грн, у тому числі на придбання 

спортивного обладнання і облаштування спортивних майданчиків за місцем 

проживання та в місцях масового відпочинку населення +100,0 тис. грн, на 

придбання пересувного рингу для боксу +160,0 тис. грн; 

по управлінню капітального будівництва міської ради пропонується 

збільшити видатки бюджету розвитку на +13,8 млн грн (8,4 %) (план на рік –        

30,3 млн грн, факт – 7,8 млн. грн), у тому числі на:  

капітальний ремонт закладів освіти – +8,0 млн грн і так далі; 

на оздоровлення дітей (КФК 091108) пропонується збільшити видатки на 

174,4 тис. грн (прийнято в змінах до Програми по відділу сім'ї та молоді); 
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на підтримку малого і середнього підприємництва по загальному 

фонду бюджету по управлінню економіки – +200,0 тис. грн; 

за пропозиціями управління з питань надзвичайних ситуацій                                   

та цивільного захисту населення пропонується збільшити видатки                                         

на 865,9 тис. грн; 

управлінню містобудування та архітектури – +500,0 тис. грн, з них на 

документацію щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО ‒                     

+450,0 тис. грн та на демонтаж тимчасових споруд – +50,0 тис. грн; 

по виконавчому комітету міської ради пропонується збільшити інші 

видатки загального фонду на фінансування заходів на 245,8 тис. грн; 

Крім коштів міського бюджету проектом рішення передбачається 

залучити субвенцію з державного бюджету на суму +63 638,5 тис. грн, з них 

12,0 млн грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 

2016 року № 395 на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. 

Законом України від 19.05.2016 № 1384-VIII ‟Про внесення змін до 

Закону України ‟Про Державний бюджет України на 2016 рік” (додаток 3) 

бюджету міста Кіровограда збільшено обсяг освітньої та медичної субвенцій 

з державного бюджету на збільшення мінімальної заробітної плати 

з 01 грудня  2016 року, а саме: 

освітня субвенція –  + 615,1 тис. грн (школам на зарплату); 

медична субвенція –  +488,1 тис. грн (лікарні - 58,7 тис. грн,, пологові 

будинки – 80,7 тис. грн, поліклініки – 60,5 тис. грн, стоматполіклініки – 

288,2 тис. грн). 

Також на підставі розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 24 червня 2016 року № 265-р ‟Про внесення змін 

до обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг, субсидій і допомог населенню” бюджету міста Кіровограда збільшено 

обсяг субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм 

соціального захисту на суму 50 535,3 тис. грн. Пропонується збільшити 

трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного 

бюджету, у тому числі: 

на надання пільг і субсидій населенню на оплату за електроенергії, 

природний газ, послуг з водопостачання і водовідведення – 

на 50 075,3 тис. грн (по бюджету Кіровського (Фортечного) району – 

+14 297,3 тис. грн, Ленінського (Подільського) району –  +35 778,0  тис. грн); 

на надання допомог сім’ям з дітьми – на 460,0 тис. грн (по бюджету 

Кіровського (Фортечного) району – +295,7 тис. грн, Ленінського 

(Подільського) району – +164,3 тис. грн). 

Крім того, після розгляду проекту рішення постійними комісіями 

міської ради надійшли додаткові пропозиції: 

1. Збільшити видатки бюджету Кіровського (Фортечного) району на 

заробітну плату та оплату енергоносіїв центру реабілітації дітей інвалідів 

Кіровської районної у місті ради на 450,0 тис. грн за рахунок збільшення 

доходів  по податку з доходів фізичних осіб. 
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2. Перерозподілити видатки за КФК 010116 ‟Органи місцевого 

самоврядування” по оплаті праці, а саме: 

збільшити видатки по управлінню економіки на +27,7 тис. грн; 

зменшити видатки по управлінню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення - -27,7 тис. грн (замість 63,2 тис. грн – 

35,5 тис. грн). 

3. Перерозподілити видатки по Головному управлінню житлово-

комунального господарства, а саме: 

зменшити видатки по загальному фонду за КФК 250404 ‟Інші    

видатки” ‒ ‒75,0 тис. грн (уточнена сума на огляд-конкурси 75,0 тис. грн) та 

збільшити видатки по спеціальному фонду за КФК 100203 ‟Благоустрій 

міста” на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення +75,0 тис. грн 

(уточнена сума 695,0 тис. грн); 

перерозподілити видатки за КФК 100302 на фінансову підтримку                            

КП “Теплоенергетик”, а саме збільшити видатки по загальному фонду –                 

+3000,0 тис. грн за рахунок зменшення видатків по житловому фонду на  

2 млн грн і зменшення внесків у статутні фонди                                                             

КП “Кіровоград – Універсал 2005” на 1 млн грн. 

Також, враховуючи доручення міського голови, що надійшли при 

розгляді даного проекту рішення, пропонується збільшити видатки Головному 

управлінню житлово-комунального господарства на фінансову підтримку 

КП ‟Теплоенергетик” за КФК 100302 по загальному фонду на +5,0 млн грн за 

рахунок зменшення видатків за КФК 250102 ‟Резервний фонд” (резервний 

фонд 6,8 млн грн – 5,0 млн грн = 1,8 млн грн). 

Прошу проголосувати за проект рішення міської ради за реєстраційним 

№ 448 в цілому з урахуванням озвучених додаткових пропозицій. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановна Любове Тимофіївно! 

Скажіть, будь ласка, чи враховано в цих змінах до бюджету зміни до 

Програми розвитку фізичної культури і спорту, які ми проголосували 

навесні, а саме збільшення фінансування на проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань до 200 тис. грн та додаткове адресне 

персональне фінансування провідних спортсменів для участі у змаганнях 

міжнародного рівня? Також чи передбачена можливість встановлення 20 % 

надбавки до заробітної плати тренерам-викладачам, які є молодими 

спеціалістами та мають стаж роботи у закладах, установах, організаціях 

фізичної культури та спорту менше 10 років? 
 

Бочкова Л.Т.: 

Даним проектом рішення на фізичну культуру і спорт передбачається 

збільшення фінансування на заробітну плату працівникам дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл (тренерам та іншому персоналу) на 444,2 тис. грн. 
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Щодо 20 % надбавки до заробітної плати відділом фізичної культури та 

спорту розробляється відповідне Положення. 

Також проектом рішення додаються кошти на стипендії спортсменам і 

тренерам у розмірі 45 тис. грн за високі досягнення, у зв'язку з чим на 

засіданні виконавчого комітету буде розроблено Порядок по нарахуванню і 

видачі цих стипендій і надбавок. 
 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Світова практика показує, що збільшення надходжень до бюджету 

відбувається тоді, коли бюджет є відкритим і прозорим. Коли кожен 

громадянин має можливість побачити куди і скільки коштів надходить. 
 

Бочкова Л.Т.: 

Фінансове управління щотижнево на сайті міської ради в розділі 

“Бюджет міста” опубліковує надходження  та витрачання коштів за тиждень 

в доступному форматі. Крім того, на сайті Міністерства фінансів всі головні 

розпорядники коштів, які обслуговуються в органах казначейства, 

публікують  свої видатки, які вони проводять, із зазначенням договорів, 

підрядчиків і так далі. 

А з 01 серпня вводиться в дію Програма “ProZorro”, через яку будуть 

укладатись всі договори на виконання робіт, послуг і таке інше. Є також сайт 

державних закупівель, де кошти в сумі більш ніж 200 тис. грн по товарам і 

послугам та більш ніж 1,5 млн грн по роботам, проводяться тільки через 

державні закупівлі і через Єдиний сайт. 
 

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

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

рішення про міський бюджет складаються згідно з чинним законодавством 

та висловився на підтримку даного проекту рішення. 
 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 

Можливо дійсно потрібно за пропозицією депутата Цертія О.М. надати 

на фінансову підтримку КП “Теплоенергетик” 5 млн грн з резервного фонду. 
 

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

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

5 млн грн не допоможе в цій ситуації. Треба думати, як 

перерозподілити кошти в цьому бюджеті для того, аби нам повністю 

забезпечити КП “Теплоенергетик” до початку опалювального сезону. В 

такому вигляді ми не будемо голосувати за зміни до бюджету. 
 

Бочкова Л.Т.: 

Була пропозиція депутата Краснокутського О.В збільшити ще на                         

3 млн грн видатки на підтримку КП “Теплоенергетик” по загальному фонду 
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додатково до тих цифр, що оголошував начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства, за рахунок внесків у статутні фонди та 

за рахунок коштів, передбачених на капітальний ремонт житлового фонду. 
 

Цертій О.М. наголосив, що зміни до бюджету повинна розглянути 

постійна комісія, потім можна розглядати відповідну Програму, звести всі 

цифри і лише потім можна приймати рішення щодо внесення змін до 

бюджету. 
 

Бочкова Л.Т. зауважила, що даний проект рішення був розглянутий на 

профільній комісії. 
 

Райкович А.П. запропонував провести завтра (29.07.2016), перед 

початком третього засідання сесії, о 8.00 год. засідання комісії з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності, а о 9.00 год. ‒ з питань бюджету, податків, фінансів, планування 

та соціально-економічного розвитку і прийняти рішення по всім питанням, 

що виникли. 
 

Бочкова Л.Т. відповіла на запитання депутатів Цертія О.М., 

Краснокутського О.В. щодо даного проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з урахуванням озвучених пропозицій. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
 

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 

‟Блок Петра 

Порошенка 

‟Солідарність” 

 

2 0 0 3 5 
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“НАШ КРАЙ” 7 

 

0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 3 2 5 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 1 0 0 0 1 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 2 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 2 2 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

Депутати Гамальчук М.П. та Краснокутський О.В. наголосили на  

необхідності прийняття даного проекту рішення. 
 

Депутат Яремчук В.С. звернула увагу, що один з депутатів відсутній у 

сесійній залі, але на інформаційному табло електронної системи голосування                                 

‟Рада-В” висвітилось, що він взяв участь у голосуванні. У зв'язку з цим 

депутат Капітонов С.І. попрохав вивести результати поіменного 

голосування на інформаційне табло. 
 

На інформаційному табло електронної системи голосування                                 

‟Рада-В” висвітлюються результати поіменного голосування. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. повернутись до 

переголосування за питання “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 24 грудня  2015 року № 40 ‟Про міський бюджет                       

на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 448.  

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Чи є доцільність продовжувати засідання сесії? Немає. 

Шановні депутати! 

Друге засідання четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання завершено. Завтра розпочинаємо роботу о 10 годині ранку. Дякую 

за роботу. 
 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 

 

 
 

 


