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П Р О Т О К О Л  №  23 

другого засідання сьомої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 22 грудня 2016 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання сьомої сесії міської ради сьомого скликання веде міський 

голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П. вручив диктору радіо та телебачення області 

Левандовському М.Є. відзнаку виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради ‟За заслуги” ІІ ступеня. 

 

Міський голова та секретар міської ради вручили посвідчення 

найкращим стипендіатів за вагомі досягнення в розвитку фізкультури та 

спорту спортсменам міста та відзначили кращих тренерів, вихованці яких 

займають призові місця. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На друге засідання сьомої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося 

34 депутати. Відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для проведення другого 

засідання сьомої сесії, є. Розпочинаємо роботу. 

 

Шановні депутати! 

У роботі другого засідання сьомої сесії міської ради беруть участь: 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної 

у м. Кіровограді ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 
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На минулому засіданні сесії до складу робочої президії було обрано 

голову постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Гамальчука Миколу Павловича та затверджено порядок 

денний сьомої сесії міської ради. Матеріали у вас на руках.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

На попередньому засіданні сьомої сесії ми розпочали розгляд питання 

‟Про звіти голів постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”, заслухали звіт голови постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О., але 

рішення стосовно цього звіту не прийняли.  

Які будуть пропозиції? 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні колеги! 

Один з голів постійних комісій сьогодні відсутній на засіданні сесії. 

Вчора під час засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності 

піднімалося дуже багато питань, тому пропоную сьогодні зняти це питання та 

перенести його розгляд на наступне засідання сьомої сесії. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Згідно з Регламентом та із затвердженим порядком денним ми увійшли 

в розгляд питання ‟Про звіти голів постійних комісій Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання”, заслухали звіт голови постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. та 

маємо прийняти відносно нього те чи інше рішення. Далі ми маємо слідувати 

порядку, продовжити розгляд цього питання та заслухати звіти інших голів 

комісій. Ситуація, коли відсутній один голова постійної комісії, може бути 

завжди. Це не привід переносити розгляд питання. Коли цей голова комісії 

буде присутній, тоді заслухаємо і його звіт. Пропоную продовжити розгляд 

цього питання. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Фракція політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” 

підтримує пропозицію заслухати звіти голів постійних комісій, враховуючи те, 
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що ми розпочали розгляд цього питання. Якщо будуть пропозиції стосовно 

цих звітів, то ми проголосуємо за них та приймемо відповідні рішення. 

 

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

Олега Ляшка): 

Фракція Радикальної Партії Олега Ляшка підтримує пропозиції 

керівників фракцій Волкова І.В. та Цертія О.М. Сьогодні ми маємо 

затверджений порядок денний, у відповідності з яким повинні працювати, 

тому пропоную заслухати звіти голів постійних комісій. 

По-друге, ми почали свою роботу з порушенням норм Регламенту, яким 

передбачено, що засідання сесії розпочинається із розгляду депутатських 

запитів.  

Тому прошу запитати, чи є у депутатів депутатські запити, тому що у 

мене є такий запит.  

 

Райкович А.П.: 

Михайле Івановичу! 

Ми не завершили розгляд питання ‟Про звіти голів постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Ми дійсно повинні 

розглянути питання ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”. Ви 

наполягаєте, щоб зараз припинити всі пропозиції щодо порядку денного 

другого засідання сьомої сесії, та пропонуєте розпочати з розгляду 

депутатських запитів? 

 

Демченко М.І.: 

Так. 

 

Волков І.В.: 

Шановний Михайле Івановичу! 

Ви не можете один трактувати норми Регламенту. Регламентом 

передбачено, якщо ми увійшли в розгляд питання, тому спочатку 

завершується розгляд цього питання, а потім розглядається наступне питання. 

Ніхто не заперечує проти того, що на кожному засіданні сесії розглядаються 

депутатські запити, але якщо ми розпочали розгляд питання, то його треба 

завершувати.  

Пропоную завершити розгляд питання, на якому ми зупинилися. 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Є пропозиція продовжити нашу роботу з розгляду питань, які є 

актуальними на даний момент для всього міста, в тому числі розглянути 

питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Райкович А.П.: 

Я почув, але надійшли пропозиції від депутата Зайченка В.В. перенести 

на наступне засідання сесії розгляд питання ‟Про звіти голів постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання” та від керівників фракцій 

продовжити заслуховувати звіти голів постійних комісій. Депутат                     

Демченко М.І. запропонував припинити обговорення та перейти ро розгляду 

депутатських запитів.  

Пропоную зараз проголосувати за пропозиції по мірі їх надходження. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Зайченка В.В. перенести 

на наступне засідання сьомої сесії розгляд питання ‟Про звіти голів постійних 

комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Пропозиція не підтримана, тому пропоную продовжити заслуховувати 

звіти голів постійних комісій.  

 

Товстоган Б.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Ми не прийняли рішення стосовно звіту голови постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища                              

Деркаченка Ю.О.  

Пропоную звіт голови постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. взяти до 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Пропоную заслухати коментар начальника юридичного управління 

щодо заслуховування звітів, яке саме рішення ми маємо прийняти.  

Ми внесли зміни до рішення від 15.12.2015 № 15. Є процедура: звіт, 

обрання, необрання.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління: 

Питання повноважень голів постійних комісій врегульовано 

Положенням про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. Відповідно до внесених змін до даного Положення, термін 

перебування голів постійних комісій на посаді встановлюється на один рік. 

Перед цим вони звітують. Іншої процедури немає. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Очевидно, що з усіх питань порядку денного, які розглядаються на сесії, 

приймаються рішення.  

Мені зрозумілий коментар начальника юридичного управління. З огляду 

на те, які останні зміни приймалися в сесійній залі, цей коментар має підстави. 

Але ж рішення все одно треба приймати. Прозвучала пропозиція. Пропоную 

поставити її на голосування.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Враховуючи коментар начальника юридичного управління стосовно 

звітів, можна не ставити на голосування пропозицію депутата, яка є 

протизаконною, тому що буде прийняте заздалегідь незаконне рішення.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Андрію Павловичу! 

Дійсно, Регламентом і Положенням не прописано, повинні ми приймати 

рішення чи ні, але на сесіях ми заслуховуємо звіти керівників комунальних 

підприємств, управлінь і завжди приймаємо рішення взяти звіт до відома. 

Чому ми не можемо за цим прикладом так само взяти до відома звіт голови 

постійної комісії? 

 

Райкович А.П.: 

Тому що їх призначають по-іншому, як посадових осіб.  
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я переконаний, що відповідно до змін, внесених до Положення про 

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання, щодо яких 

ми були категорично проти, повноваження голів постійних комісій 

автоматично не припиняються. Тобто все одно необхідне рішення ради. Якщо 

зараз ми голосуємо і визнаємо звіт, то це значить, що голова прозвітував і 

відповідно до цього звіту було прийняте певне рішення. Можуть бути внесені 

різні пропозиції щодо рішень: визнання роботи голови постійної комісії 

незадовільною та інші. В будь-якому випадку ні про яке автоматичне 

припинення повноважень голів постійних комісій не йдеться.  

 

Райкович А.П.: 

Є різні думки у депутатів. Частина депутатів пропонує прийняти 

рішення з даного питання. Тому пропоную проголосувати, а депутати нехай 

визначаються.  

Надійшло дві пропозиції:  

звіт голови постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О взяти до відома; 

припинити повноваження голови постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. 

Ми повинні правильно процедурно прийняти рішення. Тому рішення 

має бути з двох пунктів: 

1. Звіт голови постійної комісії взяти до відома. 

2. Припинити/продовжити повноваження голови постійної комісії. 

Це повинно бути одне рішення. Надходили пропозиції продовжити 

повноваження голови комісії та припинити його повноваження. Тобто, ми 

повинні взяти за основу проект рішення стосовно першого пункту, а потім 

проголосувати за пропозиції стосовно другого пункту.  

Прошу керівників фракцій оголосити чітку позицію стосовно 

голосування.  

 

Товстоган Б.С.: 

Пропоную звіт голови постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. взяти до 

відома. 
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Цертій О.М.: 

Для того, щоб продовжити повноваження голови постійної комісії, 

потрібно, щоб вони були припинені. Я не бачу для цього підстав. На підставі 

чого вони припинилися? Законом України передбачено, що голова комісії 

обирається на весь термін повноважень ради. Хто припинив його 

повноваження, щоб їх зараз продовжувати? 

 

Волков І.В.: 

Те, що зараз відбувається, є прямим наслідком рішення, яке ми 

прийняли, коли змінювали Положення про постійні комісії Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання, в якому не врахували всі можливі і неможливі 

наслідки і технічні проблеми, які можуть виникати.  

Зараз я пропоную прийняти рішення в редакції:  

1. Звіт голови постійної комісії взяти до відома. 

2. Продовжити повноваження голови постійної комісії. 

У випадку, якщо ця пропозиція не набирає голосів, я вношу свою 

пропозицію поставити на голосування пропозицію депутата Товстогана Б.С. 

 

Краснокутський О.В.: 

Сьогодні у сесійній залі за різних поважних причин відсутні багато 

депутатів, тому є очевидним, що жодне запропоноване рішення не буде 

підтримане. Тому я наполягаю на тому, щоб перейти до розгляду питань, які 

стосуються всієї територіальної громади, а потім будемо ділити портфелі.  

Андрію Павловичу! 

Я пропоную Вам оголосити перерву на 5 хвилин, зібрати голів фракцій, 

провести з ними нараду та прийняти остаточне рішення, щоб ми мали змогу 

рухатися далі і вирішувати питання для всіх членів територіальної громади. 

 

Демченко М.І.: 

Шановні депутати! 

Коли ви приймали рішення, вас попереджали про те, що голови 

постійних комісій мають працювати в термін, визначений законом ‒ на період 

повноважень ради. Тепер рада зайшла в тупик. Мої пропозиції полягають в 

наступному: треба прийняти рішення, взяти звіт голови постійної комісії до 

відома.  

 

Волков І.В.: 

Пропозиція, яку озвучив депутат Краснокутський О.В., повністю 

співпадає з пропозицією депутата Зайченка В.В., яка вже ставилася на 

голосування. Ми внесли конкретні пропозиції, які можна ставити на 

голосування.  
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Якщо зараз жодна з пропозицій не набере необхідної для прийняття 

рішення голосів, то я не бачу в цьому проблеми. Ми повинні розглянути 

питання про звіти голів постійних комісій. Можливо під час заслуховування 

інших звітів надходитимуть конструктивніші пропозиції.  

 

Краснокутський О.В.: 

Знаючи, що сьогодні немає голосів для прийняття того чи іншого 

рішення, саме голови постійних комісій чомусь побоюються голосування 

щодо їх звітів.  

Шановний голово постійної комісії з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, 

скажіть, будь ласка, комісія, яку Ви очолюєте, надала хоча б одну слушну 

пропозицію щодо залучення інвестицій або розробила хоча б один 

регуляторний акт? Треба звітувати та відповідати за свою діяльність. 

 

Райкович А.П.: 

Якщо більше немає пропозицій та виступів по суті питання, яке 

розглядається, ставлю на голосування наступну пропозицію: 

1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. взяти до відома. 

2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Деркаченка Ю.О. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкова І.В. звіт голови 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Деркаченка Ю.О. взяти до відома. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати.  
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Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми знаходилися на етапі голосування щодо звіту голови постійної 

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Деркаченка Ю.О. 

Далі ми заслухаємо звіти інших голів постійних комісій. Але зараз ми 

повинні розглянути депутатські запити.  

 

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

Олега Ляшка): 

Оскільки ми вже знаходимося в процесі розгляду питання порядку 

денного ‟Про звіти голів постійних комісій Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”, я не наполягаю на тому, щоб посеред цього питання ми 

розглядали депутатські запити. Депутатські запити ми мали розглянути з 

самого початку. Я готовий озвучити свій депутатський запит по завершенню 

розгляду цього питання. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

На минулому засіданні ми затвердили порядок денний сьомої сесії і 

розпочали розгляд питання ‟Про звіти голів постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Ми не можемо переривати 

розгляд цього питання на першому етапі. Є інші голови постійних комісій. 

Давайте заслухаємо всіх.  

 

Райкович А.П.: 

На вимогу голови фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ” оголошується 

перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви об 11.42. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвався 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. Переходимо до роботи. 

 Пропонується продовжити заслуховувати звіти голів постійних комісій 

міської ради. Надаю слово голові постійної комісії міської ради з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Демченко М.І., голова постійної комісії міської ради з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, 

зачитав звіт про роботу постійної комісії (додається). 

 

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

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

Як голову комісії хочу запитати Вас про відношення до такого явища як 

‟кнопкодавство”. Як Ви відреагували на крайній такий випадок, чи 

розглядалося це питання постійною комісією та які наслідки його розгляду? 

Часто піднімається питання щодо побудови сміттєпереробного заводу, 

яке можна вирішити за допомогою залучення інвестицій. За бюджетні кошти 

ми не зможемо це зробити. Хотілося б знати про роботу постійної комісії з 

питання залучення інвестицій, з якими фондами велися перемовини, в тому 

числі на зовнішньоекономічному рівні, які результати цієї роботи, скільки 

коштів було залучено до міського бюджету від зовнішньоекономічної 

діяльності? Які доручення та рекомендації надавалися управлінню економіки, 

іншим управлінням, які працюють в цій галузі, аби цього досягти? 

 

Демченко М.І.: 

Я погано ставлюся до ‟кнопкодавства”. Але оскільки цей вчинок 

відбувся тільки позавчора, то відповідно ми ще не встигли на нього 

відреагувати, але плануємо. Коли ми відреагуємо, Ви про це будете знати.  

Стосовно другого запитання, яке вже піднімалося сьогодні, хотів би 

звернути увагу на повноваження постійної комісії міської ради: до основних 

функцій, повноважень постійної комісії належить підготовка за дорученням 

ради або міського голови рекомендацій з питань, пов’язаних з діяльністю ради, 

додержанням норм законодавства і так далі.  

Прошу не перекладати функції виконавчого комітету на діяльність 

постійної комісії. Це їх повноваження. Якби вони звернулися з цим питанням 
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до нас, ми б виважено розглянули надані пропозиції та внесли свої. На жаль, 

таких звернень не було.  

 

Краснокутський О.В.: 

Виконавчий комітет ‒ це колегіальний орган. Те, про що Ви говорили, 

не відноситься до його функцій.  

Хоча б раз було ініційовано заслуховування галузевого управління, щоб 

надати рекомендації щодо покращення саме зовнішньо-економічної 

діяльності?  

 

Демченко М.І.: 

Всі питання, які виносилися на розгляд постійної комісії, розглянуті, в 

тому числі питання, про які Ви сказали. Члени комісії виконують свої 

функціональні обов’язки відповідно до документу, затвердженого радою.  

 

Краснокутський О.В.: 

У мене є пропозиція. Зараз значна частина депутатів знаходиться на 

похороні. Пропоную розглянути звіт голови постійної комісії Демченка М.І., 

а після цього оголосити перерву. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Є заява, адресована міському голові Райковичу А.П., від депутата 

міської рад сьомого скликання Ніжнікової А.О.:  

‟Прошу вивести мене зі складу постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності”.  

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Михайле Івановичу! 

Є побажання більше приділяти увагу питанням, які повинна розглядати 

постійна комісія, а не займатися політикою. Ми почули звіт, але не почули 

інформацію про роботу, про надані рекомендації міській раді, виконавчому 

комітету. 

 

Демченко М.І.: 

Я обов’язково врахую побажання. Якщо б міська рада в свій час не 

чинила перепони, у зв’язку з чим постійна комісія фактично сім місяців не 

працювала, тоді можна було б давати оцінку, на скільки комісія добре 

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

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

Пропоную: 

1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

Демченка М.І. взяти до відома. 

2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії 

міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності Демченка М.І. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію: 

1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

Демченка М.І. взяти до відома. 

2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії 

міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності Демченка М.І. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви об 13.11. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Більшість депутатів не зібралися після перерви. Кворум, необхідний для 

роботи сесії міської ради, відсутній.  
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Друге засідання сьомої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання оголошую завершеним. 

Дякую за роботу. 

Про дату і час проведення наступного засідання сьомої сесії міської ради 

вам буде повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 

 

 

 


