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П Р О Т О К О Л  №  27 

другого засідання восьмої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 15 березня 2017 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання восьмої сесії міської ради сьомого скликання веде 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П. надав слово представникам громадських організацій та 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

Топчію П.С., який звернувся до міського голови, депутатів міської ради 

з проханням, враховуючи електронну петицію, адресовану Кіровоградській 

міській раді, її виконавчому комітету, про скасування підвищення вартості 

проїзду у міському пасажирському транспорті, включити до проекту порядку 

денного та розглянути під час другого засідання восьмої сесії питання ‟Про 

скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                          

від 16.02.2017”, проект рішення за реєстраційним № 961, а після цього, 

відповідно до вимог чинного законодавства, провести обстеження 

пасажиропотоку та затвердити економічно обґрунтовані тарифи на проїзд.  

Стрижакову А.О., голові громадської організації ‟Перспектива міста”, 

який виступив з пропозиціями до проекту Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік 

стосовно покращення якості пасажирських перевезень та вдосконалення 

єдиної міської системи диспетчеризації та транспортної інфраструктури 

міста. 

Грабар І.В., голові квартального комітету № 15 Фортечного району                     

м. Кропивницького, яка зачитала протокольне доручення квартальних 

комітетів № 14, 15, 16 району, громадського активу мікрорайону 

Новоолексіївки. 

Вінницькому Д.В., представнику приватного підприємства, яке 

здійснює пасажирські перевезення в місті, який прокоментував виступ                          

Топчія П.С. та зауважив, що рішення виконавчого комітету від 16.02.2017 

щодо підвищення тарифу на пасажирські перевезення втратили чинність з 

моменту укладення з перевізниками додаткових угод. 
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Міський голова надав слово Виходцю Р.В., старшому слідчому слідчого 

відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області, який коротко проінформував присутніх про 

хід розслідування справ по резонансних питаннях, пов’язаних з порушенням 

чинного законодавства, іншими неправомірними діями, вчинених стосовно 

депутатів та відповів на запитання депутатів.  

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), звернулася до Виходця Р.В. з проханням 

підготуватися та проінформувати депутатів про результати розслідування 

справ стосовно крадіжок, які відбулися у закладах освіти міста. Міський 

голова повідомив, що від імені виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради до правоохоронних органів буде направлено відповідне звернення.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 
Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На друге засідання восьмої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 36 депутатів. Відсутні 7 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

У роботі другого засідання восьмої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної 

у м. Кіровограді ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Виходець Руслан Вікторович ‒ старший слідчий слідчого відділу 

Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області; 

Мельникова Ганна Валеріївна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

Прокопчук Дмитро Вікторович ‒ керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, на першому засіданні восьмої сесії до складу 

робочої президії ми обрали голову постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 



3 

 

споживачів Бєжана Михайла Михайловича. Президія в повному складі. 

 

Шановні депутати! 

Нагадую, що відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання 

корупції”, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, до яких прирівняні і депутати місцевих рад, зобов'язані 

подати електронні декларації до 01 квітня 2017 року. Прошу не порушувати ці 

терміни. 

 

Шановні депутати! 

 Відбулися погоджувальні наради з керівниками депутатських фракцій та 

груп, головами постійних комісій. 

 Попередньо вам було роздано проект порядку денного восьмої сесії, 

який містить 100 питань, та 5 додаткових питань. 

 Пропонується проект рішення за реєстраційним № 956 з додаткових 

пропозицій “Про затвердження Порядку використання коштів міського 

бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово 

відселеного) населення міста Кропивницького” розглянути після загальних 

питань, додаткові 4 земельні питання ‒ розглянути після питань щодо 

регулювання земельних відносин. 

 Хочу зауважити, що проект рішення за реєстраційним № 923 “Про 

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

№ 3949 “Про встановлення розмірів ставок єдиного податку” пройшов 

обговорення у постійних комісіях міської ради, в ході яких були внесені 

пропозиції щодо його опрацювання. Після цього (23.02.2017) доопрацьований 

проект рішення було направлено на електронні поштові скриньки всім 

депутатам міської ради та роздано сьогодні перед початком засідання сесії. 

Пропонується проект порядку денного взяти за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Які будуть пропозиції щодо проекту порядку денного? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний міський голово! 

Шановні колеги депутати! 

Прошу включити до проекту порядку денного доопрацьований проект 
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рішення міської ради за реєстраційним № 961 щодо скасування рішень 

виконавчого комітету міської ради стосовно підвищення тарифу на проїзд у 

громадському транспорті. Моя пропозиція складається з двох частин: 

перша ‒ включити питання до проекту порядку денного, поставити це 

питання за порядковим № 4;  

крім того, буде наступна пропозиція щодо інших проектів рішень, які на 

нашу думку мають бути розглянуті першочергово.  

Спершу пропоную поставити на голосування пропозицію включити до 

проекту порядку денного восьмої сесії міської ради проект рішення міської 

ради за реєстраційним № 961 за порядковим № 4. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до проекту порядку 

денного додаткове питання ‒ проект рішення міської ради за реєстраційним                   

№ 961 щодо скасування рішень виконавчого комітету стосовно підвищення 

тарифів на пасажирські перевезення. Хто за дану пропозицію, прошу 

проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М.: 

Шановні депутати! 

Друга частина моєї пропозиції: 

першим у порядку денному поставити питання ‟Про депутатські запити 

депутатів міської ради”; 

другим ‒ ‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста”, проект рішення за реєстраційним № 921; 

третім ‒ ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 січня 2015 року № 3949 ‟Про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку”, проект рішення за реєстраційним № 923. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. щодо внесення змін до 

черговості розгляду питань у проекті порядку денного. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Враховуючи, що у міському бюджеті на 2017 рік було передбачено 

фінансування професійно-технічних закладів освіти тільки на два місяці, з 

метою попередження соціальної напруги серед учнів професійно-технічних 

закладів у зв’язку із невиплатою стипендій та витрат на харчування, просимо 

включити до проекту порядку денного питання ‟Про перерозподіл бюджетних 

призначень”, що дає можливість фінансування першочергових видатків у 

березні.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. включити 

до проекту порядку денного питання ‟Про перерозподіл бюджетних 

призначень”. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Беручи до уваги, що на початку сесії до мене надійшла заява від 

мешканки міста щодо надання матеріальної допомоги, прошу, щоб мій  

депутатський запит був включений до порядку денного та опрацьований. 

 

Райкович А.П.: 

Депутатський запит буде долучений до аналогічних депутатських 

запитів. Ставлю на голосування пропозицію депутата Кролевця А.В. Хто за 

дану пропозицію, прошу проголосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Горбовський С.В., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення Кіровоградської міської ради пропонує внести 

доповнення до проекту рішення міської ради за реєстраційним № 911 ‟Про 

внесення змін та доповнень до Плану діяльності Кіровоградської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”, а саме доповнити 

пунктом 6 щодо прийняття регуляторного акта про затвердження Положення 

про порядок розміщення та перебування елементів вуличної торгівлі на об’єкті 

благоустрою з використанням його елементів на території                                               

міста Кропивницького.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную врахувати озвучену пропозицію під час розгляду зазначеного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Прийнято. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

На минулому засіданні сесії я виступав із депутатським зверненням 

народного депутата Яриніча К.В. стосовно актуальності і важливості питання 

щодо встановлення ставок єдиного податку для жителів міста та малого і 

середнього бізнесу.  

З огляду на важливість, актуальність цього питання, а також 

враховуючи, що це питання тривалий час обговорювалося в депутатських 

комісіях та знайшло консенсус і порозуміння, наша фракція пропонує 

перенести це питання з порядкового № 29 у проекті порядку денного та 

поставити його за № 3.  
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкова І.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

Ляшка): 

Прошу зняти з порядку денного питання за порядковим № 30 ‟Про 

передачу Макаренку Д.І. у власність земельної ділянки по пров. Об’їзному, 

50”, проект рішення за реєстраційним № 929. Спори щодо зазначеної ділянки 

розглядаються в судах. Прошу зняти це питання до завершення розгляду 

судових справ. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Бойка С.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Бойко С.В.: 

Шановні колеги! 

У проекті порядку денного сесії за порядковим № 4 включено питання 

‟Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2017 рік”. Прошу підтримати мою пропозицію та розглянути це питання 

після заслуховування звіту щодо виконання Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення за 2016 рік, проект рішення за реєстраційним                     

№ 913, питання за порядковим № 21 у проекті порядку денного. Логічним     

було б до затвердження Програми на 2017 рік заслухати інформацію про 

успіхи та те, що не вдалося при виконанні Програми за 2016 рік. 

 

Райкович А.П.: 

Слушна пропозиція. Ставлю на голосування пропозицію депутата                

Бойка С.В. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Прошу зняти з розгляду порядку денного питання за порядковим № 70, 

проект рішення за реєстраційним № 670 ‟Про надання Ковальовій С.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Фортечному, 19”. Щодо цього питання є дуже багато 

запитань. Його треба вивчити.  

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Це питання розглядалося постійною комісією, але звернулися мешканці 

мікрорайону Шкільний з проханням відтермінувати розгляд цього питання.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Линченка М.Д. Хто за дану 

пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

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

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

Пропоную питання за порядковими № 27 ‟Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста” (проект рішення за 

реєстраційним № 921), № 19 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків в 

Республіці Афганістан” (проект рішення за реєстраційним № 912) розглянути 

за порядковими номерами 4, 5 відповідно. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Порядок денний вже сформовано. Давайте ефективно попрацюємо, 

протягом сесійних засідань сьогодні, завтра розглянемо всі питання та 

підтримаємо чи не підтримаємо їх.  

Ставлю на голосування пропозицію депутата Капітонова С.І. Хто за дану 

пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Бойко С.В.: 

Шановний Андрію Павловичу! 

За робочими місцями депутатів знаходиться перелік додаткових питань. 

Що це? 

 

Райкович А.П.: 

Це перелік питань, які були опубліковані на офіційному сайті міської 

ради терміном більше двадцяти днів. Ви бачите, що на розгляд восьмої сесії 

міської ради винесено дуже багато питань. Особливо багато є питань щодо 

регулювання земельних відносин, тому нам треба буде працювати ще один 

сесійний день та розглядати земельні питання. Якщо депутати погодяться 

включити ці питання до порядку денного сесії, то всі необхідні матеріали 

будуть роздруковані, роздані і ми зможемо розглянути їх на наступному 

засіданні.   

У зв’язку з тим, що 21 лютого 2017 року не відбулося планове засідання 

восьмої сесії (засідання сесії відкрите і оголошено перерву), накопичилося 

багато питань, які розглянуті профільною постійною комісією. Питання 

сформовані у перелік додаткових питань щодо регулювання земельних 

відносин (38 питань). Є два варіанти: або відтермінувати і не включати ці 

питання до порядку денного сесії, провести окрему сесію, на якій їх 

розглянути, або включити їх до порядку денного як додаткові питання та 

провести окреме засідання сесії. Також станом на сьогодні надійшло близько 

двохсот депутатських запитів, які також необхідно розглянути.  

 

Цертій О.М.: 

Андрію Павловичу! 

Ви абсолютно правильно зауважили, що накопичилося дуже багато 

питань, в тому числі і депутатських запитів, тому у мене є пересторога, чи буде 

взагалі розглянуте дуже важливе питання стосовно встановлення ставок 
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єдиного податку, тому ми наполягали, щоб його включили саме за порядковим 

№ 3. Невідомо, як буде просуватися сесія, зважаючи на резонансні питання 

щодо скасування підвищення вартості тарифів на пасажирські перевезення, 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік. Всі питання треба розглядати, але 

необхідно визначитися стосовно їх черговості. Якщо зараз говорити про те, чи 

включати додаткові земельні питання, вважаю, що було б правильно і логічно 

провести окреме засідання сесії, не зволікати з цим, зробити це терміново і 

розглянути всі ці питання.  

 

Райкович А.П.: 

Для того, щоб провести окреме засідання сесії, зараз нам треба повністю 

сформувати порядок денний з додатковими питаннями.  

Ставлю на голосування пропозицію включити до проекту порядку 

денного восьмої сесії міської ради 38 додаткових питань щодо регулювання 

земельних відносин згідно з розданим переліком. Також доручаю заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенку О.В. 

терміново підготувати і надати депутатам в електронному та паперовому 

вигляді всі необхідні матеріали. Хто за дану пропозицію, прошу 

проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Є ще пропозиції? Немає. 

Пропоную затвердити проект порядку денного восьмої сесії міської ради 

в цілому з урахуванням внесених змін та доповнень. Хто за дану пропозицію, 

прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 821 ‟Про затвердження порядку денного 

восьмої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного “Про депутатські 

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

ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

За міжсесійний період депутатами міської ради було 

подано 225 депутатських запитів, з них щодо надання одноразової адресної 

грошової допомоги ‒ 224, в тому числі від груп депутатів ‒ 131. Є необхідність 

їх зачитувати? Немає. 

Додається заява депутата Краснокутського О.В. щодо конфлікту 

інтересів у даному питанні.  

Також до зазначених запитів долучені щойно отримані три депутатські 

запити від депутата Кріпака С.В.  

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги? Є. 

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний), оголосив два 

індивідуальні депутатські запити (додаються) щодо надання матеріальної 

допомоги мешканцям міста. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосила три депутатські запити груп 

депутатів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям 

міста. 

 

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

депутатська група ‟Рідний край”), оголосила чотири депутатські запити 

груп депутатів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканцям міста. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосив депутатський запит групи 

депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканці 

міста. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосив індивідуальний депутатський 

запит (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканці міста. 
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Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), оголосив шість депутатських запитів (додаються) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

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

Ляшка), оголосив три індивідуальні депутатські запити (додаються) щодо 

надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

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

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

оголосив три депутатські запити груп депутатів (додаються) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Райкович А.П.: 

Від депутатів надійшла пропозиція підтримати депутатські запити з 

урахуванням депутатських запитів, озвучених депутатами Артюхом О.І, 

Яремчук В.Г., Волкожею Т.П., Товстоганом Б.С., Кролевцем А.В.,                        

Бойком С.В., Демченком М.І., Капітоновим С.І. Хто за дану пропозицію, 

прошу проголосувати. 

 

  Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 822 ‟Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав депутатський запит 

Бєжана М.М. щодо відновлення роботи ліфтів та зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Бєжана М.М. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 823 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Бєжана М.М.” (додається). 
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), озвучив депутатський 

запит (додається) щодо розробки проекту Програми з питання 

облаштування пристроїв примусового обмеження швидкості руху 

автомобільного транспорту на внутрішньодворових дорогах біля житлових 

будинків та зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Волкова І.В. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 824 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Волкова І.В.” (додається). 
 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Мій наступний депутатський запит також адресований міському голові. 

Шановний Андрію Павловичу! 

Однією з головних передвиборних обіцянок кандидатів на посаду 

міського голови та міських депутатів була побудова притулку для 

безпритульних тварин. Про гостроту цієї проблеми свідчать багаточисленні 

скарги жителів міста, публікації у ЗМІ та, власне, реальність на вулицях міста, 

яку ми спостерігаємо щоденно. 

Наведу невтішні дані офіційної статистики за 2012-2013 роки. До 

травматологічного пункту та відділення травматології комунального закладу 

‟Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги” у 2012 році в 

Кіровограді звернулася 481 особа, яких покусали собаки, з них 302 особи стали 

жертвами саме бродячих тварин, також за медичною допомогою з цих же 

причин звернулося 252 дитини, з них 60 покусали бродячі собаки. У 2013 році 

статистика приблизно така ж сама. За 9 місяців 2013 року до травмпунктів 

звернулося 452 особи, яких покусали собаки, з них 284 особи стали жертвами 

саме бродячих собак. Але не всі звертаються за медичною допомогою. 

Усі зусилля нинішньої каденції у вирішенні цієї проблеми звелися до 

прийняття рішення міської ради від 19.06.2016 № 315 ‟Про прийняття 

Програми щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у                                            

м. Кіровограді на 2016-2020 роки”, а на практиці ‒ до купівлі автомобіля-будки 

для вилову тварин та мінімального фінансування заробітної плати людям, які 

здійснюють цю роботу. Вітаючи хоча б ці зусилля, зазначаю, що до планів цієї 
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Програми не входить фінансування будівництва притулку для собак, а 

зазначені там заходи є ні чим іншим, як ‟напівмірами”, які не наближають нас 

до вирішення проблеми в цілому. Сьогодні також очевидним є факт, що 

зусиллями громадських активістів, які практично за свій кошт утримують 

близько 130 тварин по Бобринецькому шосе, також не можливо вирішити цю 

проблему. 

Разом з тим, ще у 2013 році спеціально створеною робочою групою за 

розпорядженням міського голови від 23.10.2013 № 111 було напрацьовано 

проект Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами у м. Кіровограді на 2014-2016 роки, яким окрім втілених заходів 

пропонувалося головне ‒ будівництво притулку для безпритульних тварин у 

вольєрах по вул. Генерала Родимцева. Проектним інститутом 

‟Кіровоградагропроект” була розроблена проектна документація будівництва 

притулку загальною кошторисною вартістю близько 7,1 млн грн. При цьому, 

планувалося збудувати притулок протягом трьох років, а джерелом 

фінансування були визначені як міський, так і обласний та державний 

бюджети.  

На жаль, із черговою зміною міської влади цю Програму у 2014 році не 

було внесено на розгляд міської ради. За три роки, що минули з того часу, 

проблема набула ще більшої актуальності. У місті є безліч безпритульних 

тварин і, з огляду на відсутність масової стерилізації, це число тільки 

збільшується.  

У зв’язку із викладеним прошу надати доручення Головному 

управлінню житлово-комунального господарства спільно із управлінням 

капітального будівництва міської ради у двомісячний термін надати на розгляд 

міської ради конкретні пропозиції щодо будівництва в місті притулку для 

безпритульних тварин протягом 2017-2019 років, після чого можна буде 

перейти до обговорення формату, джерел та обсягів фінансування такого 

проекту.  

Проектом рішення пропонується: 

підтримати депутатський запит; 

доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

спільно із управлінням капітального будівництва міської ради опрацювати 

депутатський запит та надати на розгляд міської ради конкретні пропозиції 

щодо будівництва в місті притулку для безпритульних тварин протягом 2017-

2019 років у двомісячний термін; 

контроль за виконанням рішення покласти на профільну постійну 

комісію, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Мосіна О.В. та Грабенка О.В.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Саме за цією темою був проведений День депутата, під час якого 

питання доцільності побудови притулку дуже жваво обговорювалося. Існує 
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вже прийнята Програма. Крім того, пролунали думки майже від всіх депутатів 

про недоцільність побудови притулку, тому що, якщо робити це згідно з усіма 

будівельними нормами, знадобиться близько 20 млн грн. Прошу депутатів 

взяти цю інформацію до уваги. 

 

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

Олега Ляшка): 

Я був присутній на Дні депутата. Під час обговорення Програми я не 

почув інформації стосовно недоцільності побудови притулку для тварин. 

Депутат Волков І.В. дійсно був відсутній, але питання, яке він озвучив, є 

проблемою для нашого міста, яка потребує серйозного вирішення. Зараз не 

йдеться про виділення коштів, а йде мова про розроблення певних проектів 

Програм, які будуть це передбачати. Пропоную підтримати озвучений 

депутатський запит.  

 

Волков І.В.: 

Я лише вніс депутатський запит, який згідно із Законом України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні” не потребує коментарів та обговорення, а 

потребує підтримки чи непідтримки.  

У своєму депутатському запиті я зазначив, що навіть у Програмі, 

затвердженій рішенням від 10.06.2016 № 315, у додатку міститься рядок 

стосовно будівництва притулку для безпритульних тварин, але на це не 

передбачені кошти, а зазначено, що фінансування буде здійснюватися з 

обласного та державного бюджетів.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Волкова І.В. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Волков І.В.: 

У зв’язку з тим, що озвучений мною депутатський запит не підтримано, 

надаю даний текст як депутатське звернення та відповідно до статті 13 Закону 

України ‟Про статус депутатів місцевих ради” прошу надати обґрунтовану 

відповідь у десятиденний термін.  

 

Райкович А.П.: 

Вікторе Івановичу Кухаренко, прошу протягом зазначеного терміну 
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надати депутату обґрунтовану відповідь. Але це питання не знімається та крок 

за кроком буде вирішуватися. Є ще депутатські запити? 

 

Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція 

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

Шановне товариство! 

Всім відомо про останні події, які відбуваються в Україні, особливо 

стосовно проблематики економічної блокади тимчасово окупованих територій 

країни, як страждають люди, відстоюючи державницьку позицію, у зв’язку із 

війною в державі. Враховуючи останнє затримання блокадників,                                          

ВО ‟Свобода”, посилаючись на думку громадськості та багатьох містян міста, 

пропонує депутатський запит наступного змісту. 

 

Зачитав депутатський запит (додаються) та текст звернення до 

Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України щодо дій стосовно 

учасників економічної блокади тимчасово окупованих територій. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Зараз у сесійній залі присутні громадяни, які брали участь в цих подіях. 

Пропоную надати їм слово для виступу. 

 

Райкович А.П.: 

Щойно депутат Волков І.В. прокоментував, що депутатський запит не 

потребує обговорення.  

Шановні колеги! 

Є необхідність в обговоренні озвученого депутатського запиту? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію стосовно необхідності публічного 

обговорення депутатського запиту Маламена Г.С. Хто за дану пропозицію, 

прошу проголосувати. 

 

  Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування по суті депутатський запит Маламена Г.С. 

Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

0 0 0 4 4 

“НАШ КРАЙ” 

 

0 0 1 6 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

 

5 0 0 0 5 

“Опозиційний блок” 0 0 0 2 2 

‟УКРОП” 

 

3 0 0 0 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 0 2 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 0 0 1 

“Рідне місто” 0 0 0 0 0 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 1 1 2 

 

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

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

депутатський запит групи депутатів (додається) про звернення депутатів 

Кіровоградської міської ради до Верховної Ради України, Комітету з питань 

бюджету та Комітету з питань податкової та митної політики стосовно 

необхідності вжити заходів щодо припинення торговельно-економічних 

відносин з тимчасово окупованими територіями та проект рішення. 
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

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

Шановний колего! 

На мою думку, більшість патріотично налаштованих депутатів 

підтримають цей депутатський запит, але ви б не хотіли розширити зміст 

звернення, яке більше стосується економічних проблем. Нещодавно відбулися 

події, на які ми не можемо не звертати увагу ‒ це затримання та побиття 

активістів, відкриття кримінальних справ. Можливо потрібно доповнити 

звернення пунктом стосовно покарання винних за ці дії (Міністр внутрішніх 

справ України) та припинення кримінальних справ, які були відкриті.  

 

Бєжан М.М.: 

Коли ми обговорювали депутатський запит, тоді не відбулося вказаних 

подій. Сьогодні зранку ми обговорили ситуацію, що склалася, і прийняли 

рішення підготувати окремий депутатський запит.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів, озвучений 

депутатом Бєжаном М.М. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”), зачитав депутатський запит (додається) про звернення 

депутатів Кіровоградської міської ради до Парубія А.О., Голови Верховної 

Ради України, Гройсмана В.Б., Прем’єр-міністра України, народних 

депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров’я 

та збільшення медичної субвенції з державного бюджету на 2017 рік. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів, озвучений 

депутатом Пінчуком В.В. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 16. 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зачитав депутатський запит 

групи депутатів про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (додається) 

стосовно підтримки законопроекту № 5711 від 25.01.2017 та проект 

рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів, озвучений 

депутатом Цертієм О.М. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Є дуже нагальна проблема в місті, яка вимагає швидкого реагування і 

вирішення. Всім відома ситуація, яка скалася стосовно обрізки зелених 

насаджень та їх видалення.  

У місті створена комісія по визначенню стану та вартості зелених 

насаджень, яка діє відповідно до Положення, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 07.04.2011 № 337. Комісія виїжджає на місця, де 

розташовані зелені насадження, які потребують видалення, або за 

зверненнями заявників. На моє глибоке переконання ця комісія працює 

непрозоро. Положення про комісію не змінювалося з 2011 року. Були внесені 

зміни лише в частині складу комісії. Є потреба зробити роботу цієї комісії 

прозорою, відкритою, гласною. 

Мною напрацьовані зміни до вищезазначеного Положення. Перед тим, 

як комісія виїжджатиме на місце обстеження зелених насаджень, інформація 

має публікуватися на офіційному сайті міської ради. Акти, які складатимуться 

на підставі рішень комісії, також мають оприлюднюватися на офіційному 

сайті ради, щоб на праві дорадчого голосу громада міста мала право взяти 

участь у роботі комісії. 

Зачитав резолютивну частину запиту та проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів, озвучений 

депутатом Цертієм О.М. Прошу голосувати. 

 



20 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Наступний мій депутатський запит стосується роботи тимчасової 

контрольної комісії щодо впорядкування розміщення літніх майданчиків, 

засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі у місті, створеної у 

січні 2017 року.  

Хочу зазначити, що попрацювати тимчасовій комісії у складі, 

затвердженому рішенням міської ради від 17.01.2017 № 758, так і не вдалося. 

Більше того, окрема група депутатів зробила заяви, що вони не вважають за 

доцільне роботу цієї комісії. По суті, робота з напрацювання необхідних 

положень і змін до існуючих регуляторних актів на сьогоднішній день 

заблокована. 

Далі депутат озвучив пропозиції щодо існуючого Положення про 

порядок користування окремими конструктивними елементами благоустрою 

комунальної власності під розміщення відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності, зачитав резолютивну частину 

депутатського запиту та проект рішення. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення вже напрацювало проект стосовно розміщення 

елементів вуличної торгівлі та елементів благоустрою, над яким працює 

юридичне управління та управління економіки. Ви можете завжди долучитися 

до цієї роботи, до роботи профільної комісії. Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування депутатський запит 

групи депутатів, озвучений депутатом Цертієм О.М. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 
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Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав колективний 

депутатський запит (додається), адресований голові Кіровоградської 

обласної ради, щодо зупинення дій керівництва Кіровоградського                             

ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”, спрямованих на збільшення тарифів на послуги з 

водопостачання та водовідведення, проект рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування колективний депутатський запит, озвучений 

депутатом Дригою В.В. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 825 “Про колективний депутатський запит 

депутатів Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

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

Ляшка), оголосив депутатський запит (додається) щодо презентації 

стратегії розвитку теплопостачання у місті на черговому засіданні сесії 

міської ради та зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит, озвучений депутатом 

Бойком С.В. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

Ляшка), оголосив депутатський запит (додається) щодо організації надання 

та вартості ритуальних послуг на території міста та зачитав проект 

рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит, озвучений депутатом 

Бойком С.В. Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

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

Ляшка), оголосив депутатський запит (додається) стосовно організації 

розгляду міською радою питань дозвільного характеру, питань щодо 

регулювання земельних відносин та зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Нарешті, настав час до конструктивізму і ми дійшли до того, що сесії 

треба проводити якомога частіше, не зривати їх, брати участь у голосуваннях 

і приймати надважливі для громади рішення. Ставлю на голосування 

депутатський запит, озвучений депутатом Бойком С.В. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 826 “Про депутатський запит депутата 

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

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу вашої згоди зробити перерву в розгляді депутатських запитів. 

Сьогодні на засіданні сесії ми маємо заслухати інформацію про результати 

діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території міста 

Кропивницького за 2016 рік, питання за порядковим № 2. Є пропозиція зараз 

надати слово Прокопчуку Д.В., керівнику Кіровоградської місцевої 

прокуратури, а потім продовжити розглядати депутатські запити. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Інформація про 

результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території 

міста Кропивницького за 2016 рік”. Доповідає Прокопчук Д.В. ‒ керівник 

Кіровоградської місцевої прокуратури. 

 

Прокопчук Д.В., керівник Кіровоградської місцевої прокуратури, 

зачитав інформацію про результати діяльності Кіровоградської місцевої 

прокуратури  на території міста Кропивницького за 2016 рік. 

 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

Кіровоградської місцевої прокуратури на території міста Кропивницького за 

2016 рік взяти до відома. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 827 “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

Кіровоградської місцевої прокуратури на території міста 

Кропивницького за 2016 рік” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.21. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвався 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, 

необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 Як ми домовлялися, пропоную продовжити розгляд депутатських 

запитів. Є ще депутатські запити? 
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Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), зачитала депутатський запит групи 

депутатів (додається) щодо забезпечення безкоштовного проїзду для 

соціальних працівників територіальних центрів соціального обслуговування 

та проект рішення. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Закликаю вас підтримати даний проект рішення. Разом з тим, на 

апаратних нарадах неодноразово піднімалося питання щодо фахівців 

соціальних служб (22 працівники). Якщо автори депутатського запиту не 

заперечують, просив би доповнити даний депутатський запит в частині 

забезпечення безкоштовного проїзду для фахівців соціальної роботи центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Ніжнікова А.О.: 

Пропоную підтримати даний депутатський запит, безкоштовний проїзд 

у громадському транспорті соціальних працівників територіальних центрів та 

фахівців соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді здійснювати під час робочого дня (з 08:00 до 18:00) за посвідченням. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів, озвучений 

депутатом Ніжніковою А.О., з урахуванням пропозиції депутата 

Краснокутського О.В. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 828 “Про депутатський запит групи депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Користуючись нагодою, прошу Вас, Андрію Павловичу, надати 

доручення управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я міської ради 

підготувати інформацію про кількість молодших спеціалістів (освітян, 

медичних працівників), щоб у майбутньому підійти до вирішення питання 

щодо пільгового проїзду молодих спеціалістів у громадському транспорті. 
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Райкович А.П.: 

У робочому порядку я надам доручення відповідним виконавчим 

органам за даною проблематикою.  

 

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

Олега Ляшка): 

Шановні колеги! 

Всім відомо, яка ситуація склалася, коли частиною депутатського 

корпусу було прийняте рішення та внесені зміни щодо встановлення 

однорічного терміну повноважень голів постійних комісій. Також пам’ятаємо, 

як декілька засідань сесій ми не знали як вийти із цього становища. Ініціатором 

цієї пропозиції став секретар міської ради Табалов А.О., який вніс цю 

пропозицію.  

Ми поцікавилися цим питанням. Жодна рада не приймала такого 

рішення. З цього приводу ми звернулися до Науково-дослідного інституту 

державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії 

правових наук України та отримали відповідь. Перед тим, як її зачитати, хочу 

нагадати, що депутати від фракції Радикальної Партії Олега Ляшка, від фракції 

політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” та від ряду інших 

фракцій всіляко просили та вказували на факти порушення законодавства в 

цьому питанні. Особливий акцент робився на юридичне управління, яке з 

одного боку надавало одну інформацію, а потім надавало зовсім протилежну 

інформацію, спираючись на якесь рішення Комітету Верховної Ради України. 

Лист підписаний директором Науково-дослідного інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування, професором Серьогіною С.Г. 

Хочу зацитувати норми законодавства, які свідчать про те, що рада 

порушила законодавство України відповідно до листа: ‟Встановлення строку 

повноважень голів постійних комісій віднесено до питань законодавчого 

регулювання і не належить до повноважень місцевої ради. Відповідно до 

частини 2 статті 19 Конституції України, державна влада та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставах, в 

межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами 

України”.  

Таким чином, з науково-правової точки зору встановлення місцевою 

радою однорічного строку повноважень голів постійних комісій місцевої ради, 

обраної на чергових виборах, суперечить вимогам Конституції України та 

Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”. Тобто, рішення 

Кіровоградської міської ради від 02.11.2016 № 582 ‟Про внесення змін та 

доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року 

№ 15” не відповідає Конституції та законам України і може бути виключено в 

судовому порядку.  

Думаю, що секретар міської ради має брати на себе відповідальність за 

неправові рішення, прийняті міською радою. На підставі вищевикладеного був 

підготовлений судовий позов, зареєстрований Ленінським районним судом м. 
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Кіровограда 09.03.2017, з вимогою скасувати у пункті 2.4 друге і третє рішення 

Кіровоградської міської ради від 02.11.2016 № 582 ‟Про внесення змін та 

доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року 

№ 15”, як незаконне. 

Це було оголошення. Регламентом передбачена така форма, як запит, 

оголошення, заява.  

 

Шановні депутати! 

Мій депутатський запит стосується того, що я звернувся до пана                       

Мосіна О.В., отримав подяку за те, що звернувся, обґрунтував свою позицію і 

подав звернення щодо робіт по об’єктах мого виборчого округу. Так сталося, 

що їх не включили до галузевих програм, не зважаючи на те, що вже двічі 

вносилися зміни до цих програм, але мої пропозиції не були враховані.  

Прошу підтримати мій депутатський запит та додатково включити до 

галузевих програм у сфері житлово-комунального господарства пропозиції, 

подані до Головного управління житлово-комунального господарства.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит, озвучений депутатом 

Демченком М.І. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І. зачитав статтю 34 Регламенту Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити? Немає. 

Шановні депутати! 

Ми завершили розгляд депутатських запитів та прийняли відповідні 

рішення, розглянули питання за порядковим № 2 ‟Інформація про результати 

діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури  на території міста 

Кропивницького за 2016 рік”.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 823. Доповідає Сисак І.О. ‒ начальник служби у справах 

дітей виконавчого комітету міської ради. 



27 

 

Сисак І.О., начальник служби у справах дітей виконавчого комітету 

міської ради, зачитала проект рішення за реєстраційним № 823, зауважила, 

що даний проект рішення погоджено виконавчим комітетом та постійною 

комісією міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної 

культури і спорту та молодіжної політики. 

 

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” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 829 “Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень                            

у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 

2017-2019 роки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Розглядаючи пропозиції депутатів під час формування порядку денного 

восьмої сесії, ми змінили черговість розгляду деяких питань. Тому наступним 

пропонується розглянути питання ‟Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 829. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Питання за порядковим № 4 ‟Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік”, проект рішення за 

реєстраційним № 828, включено після питання за порядковим № 21 ‟Про звіт 

щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення за 

2016 рік”, проект рішення за реєстраційним № 913.  

 

Частина депутатів міської ради висловили своє незадоволення та 

пояснили, що на їх думку за пропозицією депутата Цертія О.М. до порядку 

денного восьмої сесії за порядковим № 4 включене питання ‟Про скасування 

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 16.02.2017”, 

проект рішення за реєстраційним № 961, за цю пропозицію проголосували                    

22 депутати.  
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Райкович А.П.: 

Ні. Було не так. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), наголосив, що під час внесення 

пропозиції щодо порядку денного він наполягав на включенні питання ‟Про 

скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

16.02.2017”, проект рішення за реєстраційним № 961, за порядковим № 4. 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Миколайовичу! 

Було зовсім не так. В процесі перерви Ви можете підійти і переглянути 

відеотрансляцію. Прошу начальника управління апарату Кіровоградської 

міської ради Масло Л.Я. надати роз’яснення з цього приводу. Пропозиція 

депутата Цертія О.М. складалася з двох частин. Давайте піднімемо запис. 

 

Масло Л.Я., начальник управління апарату Кіровоградської міської 

ради: 

Міський голова поставив на голосування пропозицію включити до 

проекту порядку денного восьмої сесії питання ‟Про скасування рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 16.02.2017”, проект 

рішення за реєстраційним № 961. Пропозиція включити це питання за 

порядковим № 4 від міського голови не звучала. Ми фіксуємо лише ті 

пропозиції, які ставить на голосування міський голова. Міський голова 

поставив на голосування пропозицію включити зазначене питання до порядку 

денного. Питання включено. Якщо треба, можна переглянути онлайн 

трансляцію засідання сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 10 хвилин.  

Олександре Миколайовичу! 

Підійдіть та перегляньте онлайн трансляцію. 

 

Після перерви о 13.59. 

 

Шановні депутати! 

Час перерви сплив. Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В” (початок реєстрації о 13:59). 

 

 Зареєструвалися 22 депутати, відсутній 21 депутат. В залі присутні 

більше депутатів. Прошу перереєструватися.  
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В” (початок реєстрації о 14:00). 

 

 Зареєструвався 21 депутат та міський голова, відсутній 21 депутат.  

 

Шановні колеги! 

Час перерви сплив. Прошу зайняти робочі місця. Будемо проводити 

реєстрацію. Прошу зареєструватися. 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В” (початок реєстрації о 14:12). 

 

Зареєструвався 21 депутат, відсутні 22 депутати.  

 

Шановні депутати! 

Перепровірте, будь ласка, персональні картки для голосування. Прошу 

повторно зареєструватися.  

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В” (початок реєстрації о 14:13). 

 

Зареєструвалося 22 депутати, відсутній 21 депутат.  

 

На вимогу депутатів зачитуються список депутатів, зареєстрованих 

за допомогою електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

Пропоную надати слово керівнику юридичного управління міської ради. 

 

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

Шановні депутати, присутні! 

Частиною 2 статті 43 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання передбачено, що рішення ради приймається на її пленарному 

засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за таке рішення 

проголосувало не менш як 22 депутати або 21 депутат і міський голова, тому 

сьогодні голосування може продовжуватися.  

Частина депутатів наполягає на розгляді питання ‟Про скасування 

рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 16.02.2017”, 

проект рішення за реєстраційним № 961, за порядковим № 4. 

 

Райкович А.П.: 

Ми зробили перерву. Прошу начальника управління апарату 

Кіровоградської міської ради Масло Л.Я. надати інформацію щодо черговості 

питань у порядку денного сесії. 
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Масло Л.Я., начальник управління апарату Кіровоградської міської 

ради: 

Шановний Андрію Павловичу! 

При перегляді онлайн трансляції разом з депутатами був присутній 

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. Можливо, 

краще надати йому слово? 

 У вищезазначеному питанні Ви як головуючий на сесії поставили  на 

голосування пропозицію включити питання до порядку денного сесії. 

 

Райкович А.П.: 

У моїй пропозиції звучали слова ‟під порядковим № 4”?  

 

Масло Л.Я.: 

Була репліка ‟включити до порядку денного” без слів ‟під порядковим 

№ 4”. 

Так. Була пропозиція депутата Цертія О.М. під порядковим № 4 

включити питання.  

Але Ви як головуючий поставили на голосування пропозицію включити 

до порядку денного проект рішення № 961. 

 

Райкович А.П.: 

Депутате Линченко М.Д., Вам є що доповнити? 

 

Линченко М.Д., депутат міської ради, 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 (фракція політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Була пропозиція Олександра Цертія, яка складалася з двох частин:  

перша ‒ включити до порядку денного питання; 

друга ‒ за порядковим № 4.  

У Вашій пропозиції, яка прозвучала як від головуючого, щодо 

включення до проекту порядку денного проекту рішення за реєстраційним                  

№ 961, слова ‟за порядковим № 4” не звучали.  

 

Райкович А.П.: 

Формує і ставить на голосування пропозиції головуючий. Я сформував 

пропозицію і поставив її на голосування.  

Шановні депутати! 

Давайте не зривати роботу сесії, а будемо працювати оперативно. Ми в 
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обов’язковому порядку сьогодні розглянемо питання стосовно тарифів, яке 

поставив в депутатському запиті депутат Цертій О.М.  

 

Депутат Цертій О.М. висловив незадоволення. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні присутні! 

Хочу звернути вашу увагу, що сьогодні депутат Бойко С.В. заявляв про 

конструктивну роботу, але зараз чомусь не зареєструвався так само як і деякі 

інші депутати. Для того, щоб у подальшому у сесійній залі не відбувався 

‟лікбез та балаган”, прошу звернути увагу на частину 9 статті 35 Регламенту, 

відповідно до якої депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких 

виступів, крім заяви, не надається. Тому, у подальшому прошу не надавати 

слово для виступу, а голосувати далі по порядку денному. 

Якщо хтось з депутатів хоче все ж таки отримати слово для виступу і 

працювати на благо громади, будь ласка, реєструйтеся, тоді будемо 

конструктивно спілкуватися і голосувати. Дякую. 

 

В сесійній залі лунають репліки депутатів, які не зареєструвалися. 

 

Райкович А.П.: 

Вставте персональні картки та зареєструйтеся. Не займайтеся 

саботажем. 

Ми відкрили пленарне засідання, на якому зареєструвалося 37 депутатів.  

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 829. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Першочергове завдання Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки ‒ запровадження та ведення земельного 

кадастру міста, тобто введення чергового кадастрового плану, що дасть змогу 

відстежувати весь шлях оформлення земельної ділянки, починаючи з 

прийняття першого рішення, до отримання земельної ділянки у власність, 

оренду чи в інше право користування. Це унеможливить надання однієї 

земельної ділянки декільком особам.  

Також одним із пріоритетних завдань Програми є проведення 

інвентаризації прибудинкових територій багатоквартирних житлових 
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будинків, що спростить процедуру оформлення правоустановчих документів 

на землю для ОСББ та зніме багато проблемних питань щодо використання 

прибудинкових територій.  

Програмою на три роки передбачається використання коштів в                           

сумі 360 тис. грн. Також планується залучити співфінансування з обласного 

бюджету в сумі 480 тис. грн. 

 

Райкович А.П.: 

У депутата Яремчук В.С. є запитання, зареєструйтеся, будь ласка. Ви 

зареєструвалися? Так.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”)(зареєструвалася о 14:27): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Всі ми сьогодні зібралися для того, щоб вирішувати нагальні питання 

громади. Одним з таких питань є транспортне питання ‒ підвищення тарифу 

на пасажирські перевезення на підставі рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, підтримана електронна петиція. Питання було 

внесено до порядку денного. Ви зманіпулювали та створили ситуацію, щоб це 

питання розглядати десь сто першим.  

Те, що ми не вставляємо персональні картки для голосування, є нашим 

протестом. 

Крім того, що зачитала Смаглюк М.О., у Регламенті йдеться про 

наступне. Відповідно до частини 2 статті 31 пленарне засідання є правомочним 

за умови участі у ньому більше половини депутатів від загального складу ради. 

Також у частині 3 пункту 1 Регламенту зазначено, що загальний склад                        

ради ‒ 42 депутати. 

Не проводьте незаконну сесію. Ми будемо працювати, якщо першим 

питанням Ви поставите питання стосовно тарифів.  

 

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” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
 

Прийнято рішення № 830 “Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки” 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 листопада                  

2016 року № 692 ‟Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності м. Кропивницького та реорганізацію 

пологового будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового 

будинку № 1”. Проект рішення за реєстраційним № 827. Доповідає                     

Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника управління охорони здоров’я міської 

ради. 

 

Кудрик Л.М., заступник начальника управління охорони здоров’я 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Дане питання має суто технічний характер і стосується лише внесення 

змін до складу комісії з реорганізації пологового будинку № 2 ім. ‟Святої 

Анни”. Це пов’язано з тим, що багато членів комісії звільнилися, перейшли до 

інших закладів, тому виникла потреба замінити їх на тих людей, які на даний 

момент працюють в закладах.  

 

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” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 831 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 листопада 2016 року № 692 ‟Про 

оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності м. Кропивницького та реорганізацію пологового будинку № 2 

ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1” 

(додається). 
 

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

створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ‟МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2                                   

м. КРОПИВНИЦЬКИЙ” та затвердження його Статуту”. Проект рішення за 

реєстраційним № 894. Доповідає Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника 

управління охорони здоров’я міської ради. 
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Кудрик Л.М., заступник начальника управління охорони здоров’я 

міської ради: 

Відповідно до рішення міської ради від 17.11.2016 № 692 управління 

охорони здоров’я має винести на затвердження міською радою проект рішення 

про створення комунального закладу про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ‟МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 м. КРОПИВНИЦЬКИЙ”, що і було 

зроблено. Статут закладу має типовий проект відповідно до вимог статутів 

лікувальних закладів та включає всі види діяльності, які окреслені в діяльності 

закладу.  

Райкович А.П.: 

Які будуть пропозиції щодо даного проекту рішення? 

 

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

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

‟Рідний край”): 

Коли обговорювалося питання стосовно реорганізації пологового 

будинку № 2 мова йшла про створення міської лікарні ім. Святої Анни. 

 

Кудрик Л.М.: 

Тоді ми говорили про те, що можливо присвоїмо цій лікарні                                    

ім’я Святої Анни. 

 

Шамардіна К.О.: 

Можливо створити комунальний заклад ‟МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2                       

ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО”? 

 

Райкович А.П.: 

Тобто Ви пропонуєте залишити назву Святої Анни. Ставлю на 

голосування. 

 

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

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

(зареєструвався о 14:33): 

Андрію Павловичу! 

Прошу оголосити перерву на 10 хвилин.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції депутата Шамардіної К.О.? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція переголосувати. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування проект рішення за основу і в цілому з 

урахуванням пропозиції депутата Шамардіної К.О. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 832 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ‟МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ                                               

М. КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження його Статуту” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 10 хвилин.  

 

Після перерви о 14.55. 

 

Шановні депутати! 

Прошу зайняти робочі місця для продовження роботи. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького                                     

на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 895 

(доопрацьований). Доповідає Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника управління 

охорони здоров’я міської ради. 
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Кудрик Л.М., заступник начальника управління охорони здоров’я 

міської ради: 

Шановні депутати! 

В цьому році проект Програми розвитку галузі охорони здоров’я                             

м. Кропивницького на 2017-2020 роки має як ніколи соціальну направленість. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 833 “Про затвердження Програми розвитку 

галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 896. Доповідає Краснокутський О.В. ‒ директор міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 834 “Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                                             

м. Кропивницького на 2017 рік” (додається). 
 

Краснокутський О.В., директор міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді міської ради: 

Також міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

міської ради підготовлений проект рішення “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 ‟Про 
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затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки”. Даний проект 

рішення пройшов громадську експертизу. Запропоновані зміни до Програми 

були узгоджені з громадськістю.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Від депутата Краснокутського О.В. надійшла пропозиція наступним 

розглянути питання “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 10 листопада 2016 року № 607 ‟Про затвердження міської Програми 

протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 

роки”. Проект рішення за реєстраційним № 922. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 

‟Про затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 922. Доповідає Краснокутський О.В. ‒ директор міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 835 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 ‟Про 

затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії і 

злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт 

щодо виконання Програми управління комунальним майном на 2016 рік, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року 

№ 69”. Проект рішення за реєстраційним № 898. Доповідає Колюка О.С. ‒ 

начальник управління комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 836 “Про звіт щодо виконання Програми 

управління комунальним майном на 2016 рік, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 69” (додається). 

 

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

затвердження Програми управління комунальним майном на 2017 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 899. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник 

управління комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 837 “Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2017 рік” (додається). 
 

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

продаж 1/2 частини житлового будинку по вул. Євгена  Сверстюка, 28”. 

Проект рішення за реєстраційним № 903. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник 

управління комунальної власності міської ради. 
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Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської 

ради: 

Даний проект рішення стосується житлового будинку, який знаходиться 

в аварійному, непридатному для проживання стані. Одна друга цього будинку 

належить громадянці на праві приватної власності. Інша частина будинку 

належить до комунальної власності міста. Даний проект рішення 

підготовлений у зв’язку з тим, що громадянка звернулася з пропозицією 

продати їй частину будинку. Вона має переважне право викупу, але ми повинні 

пройти загальну процедуру. Проект рішення вчасно оприлюднений, 

погоджений виконавчим комітетом та профільною постійною комісією 

міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 838 “Про продаж 1/2 частини житлового 

будинку по вул. Євгена Сверстюка, 28” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                        

2016 року № 142 “Про електронну петицію, адресовану Кіровоградській 

міській раді, її виконавчому комітету”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 900. Доповідає Пономарьова О.М. ‒ начальник відділу звернень громадян 

міської ради.  

 

Пономарьова О.М., начальник відділу звернень громадян міської 

ради: 

Шановні депутати! 

Прошу розглянути проект рішення за реєстраційним № 900 “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня                        

2016 року № 142 “Про електронну петицію, адресовану Кіровоградській 

міській раді, її виконавчому комітету”, підготовлений на виконання доручення 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку, відповідно до якого 

пропонується пункт 3.2 розділу 3 Порядку розгляду електронної петиції, 
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адресованої Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, доповнити 

абзацами наступного змісту: 

“Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, 

заповнює спеціальну форму, яка розміщена на офіційному веб-сайті 

Кіровоградської міської ради або на веб-сайті громадського об’єднання. 

Під час заповнення форми громадянин зазначає своє прізвище, ім’я,                  

по батькові, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та 

активує позначку “Підтримую”. 

Громадянин, який бажає представити свою позицію щодо петиції, 

повинен ідентифікуватися на веб-сайті Кіровоградської міської ради або на 

веб-сайті громадського об’єднання за допомогою електронних систем  

ідентифікації “Вank-ID”, “сервісу коротких повідомлень” (SMS), 

електронного цифрового підпису”. 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 839 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 142 “Про 

електронну петицію, адресовану Кіровоградській міській раді, її 

виконавчому комітету” (додається). 
 

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

затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 905. Доповідає Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової 

роботи міської ради.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

 



41 

 

Прийнято рішення № 840 “Про затвердження Положення про 

Почесну грамоту, Грамоту, Подяку міської ради та виконавчого комітету                                

м. Кропивницького” (додається). 
 

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

внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради                                

від 15.12.2015 № 14, 15, 30”. Проект рішення за реєстраційним № 907. 

Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

За пропозиціями депутатів, з огляду на те, що до складу постійної комісії 

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

входить два депутати, враховуючи непопулярність гуманітарних постійних 

комісій, виникла пропозиція об’єднати постійні комісії міської ради з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення, з питань освіти, науки, 

культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики та 

запропонувати наступний склад новоствореної постійної комісії: 

Голова комісії  

Гамальчук Микола Павлович; 

члени комісії:  

Артюх Олександр Іванович, 

Волкожа Тетяна Петрівна, 

Колісніченко Роман Миколайович, 

Маламен Геннадій Сергійович, 

Матяшова Лілія Петрівна, 

Ніжнікова Анна Олександрівна. 

Це питання було розглянуте постійною комісією 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. У комісії було зауваження стосовно голови комісії. Але депутати, 

які мали вносити свої пропозиції, на жаль, зараз відсутні, тому прошу 

поставити даний проект рішення на голосування в цілому. Дякую.  

 

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” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 841 “Про внесення змін та доповнень до 

рішень Кіровоградської міської ради від 15.12.2015 № 14, 15, 30” 

(додається). 
 

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

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2016 році”. Проект 

рішення за реєстраційним № 909. З даного питання доповім я. 

Які є запитання, пропозиції? Немає. 

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” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 842 “Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної політики у 2016 році” (додається). 
 

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

внесення змін та доповнень до Плану діяльності Кіровоградської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 911. Доповідає Паливода А.А. ‒ начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Паливода А.А., начальник управління економіки міської ради: 

Даним проектом рішення пропонується внести ще два пункти до Плану 

діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2017 рік, а саме: 

про затвердження Порядку надання безповоротної фінансової допомоги 

суб’єктам підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проектів (в рамках Програми ‟Країна успішного 
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бізнесу”, яка презентувалася на інвестиційному форумі, що дозволить нам 

компенсувати частину кредитів, які надаються підприємцям при створенні не 

менше двох робочих місць); 

про внесення змін до Положення щодо порядку організації поховання та 

надання ритуальних послуг населенню на території м. Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 28 лютого                         

2006 року № 1734 (регуляторний акт Головного управління житлово-

комунального господарства).  

Також сьогодні від управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення надійшла пропозиція внести до Плану 

додатковий пункт, а саме: 

про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування 

елементів вуличної торгівлі на об’єкті благоустрою з використанням його 

елементів на території міста Кропивницького (регуляторний акт, який 

стосується упорядкування розміщення елементів вуличної торгівлі). 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції управління по сприянню розвитку торгівлі 

та побутового обслуговування населення? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 843 “Про внесення змін та доповнень до 

Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік” (додається). 
 

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

зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

стосовно ‟Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття міською 

радою рішень із деяких питань”. Проект рішення за реєстраційним № 910. Мав 

доповідати Смірнов В.О. ‒ депутат міської ради. 

У зв’язку з відсутністю доповідача недоречно розглядати це питання, 

тому є пропозиція або перенести його розгляд, або зняти з проекту денного. 

Надійшла пропозиція зняти з розгляду даний проект рішення. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан”. Проект рішення за 

реєстраційним № 912. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки  населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 844 “Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків в 

Республіці Афганістан” (додається). 
 

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

звіти (інформацію) голів тимчасових контрольних комісій Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання”. Доповідають депутати міської ради ‒ голови 

тимчасових контрольних комісій міської ради. 

Надійшла пропозиція перенести розгляд даного питання на наступне 

засідання сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

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

щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення за 

2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 913. Доповідає Владов Р.П. ‒ 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 845 “Про звіт щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення за 2016 рік” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 

2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 828. Доповідає Владов Р.П. ‒ 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 846 “Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік” (додається). 
 

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

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 914. Доповідає Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку транспорту та 

зв’язку міської ради. 

Є запитання щодо даного проекту Програми. 
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Краснокутський О.В., директор міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді міської ради: 

На засіданні постійної комісії з питань бюджету ми не погодили даний 

проект Програми. За умови затвердження даної Програми, скільки 

великогабаритного громадського транспорту ми зможемо придбати? 

 

Райкович А.П.: 

Проектом Програми передбачено придбання 20 одиниць 

великогабаритних пасажирських автобусів з кількістю пасажирських місць 

більше 100 осіб. Автобуси будуть подібними до придбаних тролейбусів, які 

працюють на лінії. Остаточне рішення по придбанню буде приймати 

електронна система публічних закупівель ProZorro. У проекті Програми 

передбачається орієнтовна вартість у сумі 65 млн грн. Програма дасть 

можливість вже зараз розпочати моніторинг вивчення питання та роботу з 

постачальниками і виробниками стосовно отримання пропозицій.  

В разі позитивного вирішення міською радою питання щодо розподілу 

додаткових надходжень до бюджету на сесії міської ради, проведення якої 

планується у кінці квітня, ми зможемо провести фінансування для закупівлі     

20 одиниць автобусів. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Даний проект Програми треба було б прийняти вже давно, але політичні 

чвари не дали нам змоги розпочати процедуру закупівлі цих транспортних 

засобів. Та я хотів би звернути увагу депутатів на інше. В проекті Програми на 

заходи з диспетчеризації руху цього транспорту практично не закладено 

майже жодної копійки ‒ інвестиції підприємств – перевізників. 

Сьогодні виступав голова громадської організації ‟Перспектива міста” 

Стрижаков А.О. Його Муніципальне бюро вже давно переймається цією 

проблемою, а саме повною диспетчеризацією та маршрутизацією 

транспортного руху в місті Кіровограді. До цієї роботи залучені серйозні 

спеціалісти, які повністю можуть розробити ці заходи, які вже впроваджені в 

інших містах.  

Хотів би доповнити даний проект Програми положеннями стосовно 

розроблення заходів щодо впровадження диспетчеризації та маршрутизації за 

участі Муніципального бюро Стрижакова А.О. 

 

Райкович А.П.: 

Андрію Вікторовичу! 

Зараз ми працюємо з перевізниками, які вже мають певні напрацювання. 

Вже створений первинний блок програмного забезпечення для того, щоб 

впровадити електронний контроль руху автотранспорту в місті, тому що не 

завжди використовуються системи GPS. Інформацію, яку сьогодні озвучив 
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Стрижаков А.О., ми обов’язково врахуємо. В робочому порядку я надам 

доручення, щоб надана інформація була вивчена.  
 

Кролевець А.В.: 

Я хотів би долучити до цієї роботи досвід і напрацювання, привезений з 

інших міст, щоб цей досвід був впроваджений у життя в нашому місті за участі 

Муніципального бюро, представники якого взяли б активну участь у цьому 

процесі. 

 

Райкович А.П.: 

Тобто Ви пропонуєте доповнити даний проект рішення пунктом, а саме 

задіяти Муніципальне бюро Артема Стрижакова для вирішення питання 

впровадження електронного контролю руху автотранспорту в місті. Але це 

можна зробити в робочому порядку. У Програмі ми не зазначаємо ці моменти.  

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” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 847 “Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 

2017 рік” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році”. Проект 

рішення за реєстраційним № 915. Доповідає Шишко О.М. ‒ головний 

спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами міської ради.  

 

Шишко О.М., головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради “Про 

затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році”. У зв’язку зі 

змінами назв залізничного, автовокзалів, прошу внести зміни до даного 

проекту рішення та відкоригувати ці назви. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування по даному питанню. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 848 “Про затвердження Міської програми 

протидії тероризму у 2017 році” (додається). 
 

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

затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних 

органів на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 916. Доповідає 

Шишко О.М. ‒ головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції 

та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами міської ради.  
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Ми розглядали це питання, але, наскільки мені відомо, ще є інші 

звернення поліції. Завтра буде проводитися нарада з правоохоронними 

органами щодо подальшої взаємодії. Вважаю, що сьогодні передчасно 

розглядати це питання. Пропоную відкласти розгляд даного проекту рішення, 

доопрацювати спільно з правоохоронними органами, а потім винести на 

розгляд сесії міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. 

відправити даний проект рішення на доопрацювання. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

передачу матеріальних цінностей Кропивницькому відділу поліції 

Національної поліції України”. Проект рішення за реєстраційним № 920. 

Доповідає Шишко О.М. ‒ головний спеціаліст з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими 

органами міської ради.  

 

Шишко О.М., головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Пропонується внести зміни до даного проекту рішення, а саме у                      

пункті 1 виключити слова ‟на баланс”, пункт 2 викласти у новій редакції: 

‟2. Головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції та 

взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами: 

внести на розгляд виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

проект рішення щодо утворення комісії з питань безоплатного прийняття-

передачі Головному управлінню Національної поліції України в 

Кіровоградській області комплектів відеоспостереження, матеріально-

побутового оснащення; 

акт прийняття-передачі комплектів відеоспостереження, матеріально-

побутового оснащення Головному управлінню Національної поліції України в 
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Кіровоградській області внести для затвердження на засідання виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених змін та доповнень. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 849 “Про передачу матеріальних цінностей 

Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області” 

(додається). 
 

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

внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради                               

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

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 919 

(доопрацьований). Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується доопрацьований проект рішення за 

реєстраційним № 919, підготовлений на підставі доручень міського голови та 

профільної постійної комісії. Проект рішення розглянутий та погоджений  

профільною постійною комісією.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 850 “Про внесення змін та доповнень до 

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

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” 

(додається). 
 

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

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста”. Проект 

рішення за реєстраційним № 921. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки  населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 851 ‟Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста” (додається). 

 

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

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

№ 3949 ‟Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”. Проект рішення 

за реєстраційним № 923 (доопрацьований). Доповідає Паливода А.А. ‒ 

начальник управління економіки міської ради. 

 

Паливода А.А., начальник управління економіки міської ради: 

Відбулося спільне засідання трьох постійних комісій, на якому 

розглядалося це питання. Також була проведена координаційна рада з питань 

підприємництва, до складу якої входять представники всіх об’єднань 

підприємців в місті. Всі пропозиції враховані у доопрацьованому проекті 

рішення, який вам роздано.  

 

Райкович А.П.: 

Це стосується малого і середнього бізнесу, те, про що говорили колеги 

депутати.  

 

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

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

Шановні колеги! 
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Розгляд цього питання розпочинався бюджетною комісією міської ради. 

Після цього наші колеги почали у засобах масової інформації говорити про те, 

що ми не хочемо підтримувати це питання. Але сталося так, як ми 

пропонували. Депутати трьох постійних комісій зібралися, доопрацювали 

проект рішення, який сьогодні ми пропонуємо підтримати. Він дійсно 

полегшить податкове навантаження на малий бізнес. Тут немає ніякої 

політики, а є спокійна і злагоджена робота усіх підрозділів.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 852 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 ‟Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку” (додається). 
 

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

затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на організацію 

життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення                              

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 956. 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: 

Шановні депутати! 

Прошу вашої згоди внести зміни до пункту 3 Порядку використання 

коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого 

(тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького, а саме слова ‟не 

більше шести місяців” замінити на слова ‟не більше одного року проживання ” 

тимчасово відселеного населення у об’єктах, визначених згідно з планами 

відселення. 

 

Райкович А.П.: 

Це відповідає організаційно-правовим нормам? 
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Коваленко С.М.: 

Так. Ці зміни погоджені юридичним управлінням. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі змінами, озвученими начальником управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 853 “Про затвердження Порядку 

використання коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності 

евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста 

Кропивницького” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Які пропозиції будуть стосовно розгляду наступного питання порядку 

денного? Доповідач Цертій О.М. відсутній. Питання сформовано відповідно 

до його депутатського запиту ‟Про скасування рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 16.02.2017”. 

На вимогу голови фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, депутата 

Дриги В.В., оголошується перерва на п’ять хвилин. 

 

Після перерви об 15.44. 

 

Шановні депутати! 

Час перерви сплив. Прошу зайняти робочі місця для продовження 

роботи.  

Розглядаємо питання порядку денного “Про скасування рішень 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 16.02.2017” (проект 

рішення за реєстраційним № 961). Доповідач з даного питання відсутній. 

Питання стосується депутатського запиту депутата Цертія О.М., але суть 

питання ми чули. Є пересторога та бажання скасувати рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 16.02.2017 щодо встановлення 

тарифів на пасажирські перевезення. 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Шановні депутати! 

По-перше, це була не ініціатива окремих депутатів, а електронна 

петиція, підтримана мешканцями міста. Тому ми зараз розглядаємо це 

питання. З цього питання було все сказано, тому пропоную перейти до 

голосування в цілому.  

 

Райкович А.П.: 

Хочу зауважити, що на засіданні виконкому це питання розглядалося 

дуже складно. Вирішенню цього питання передували ряд подій. Виникла 

критична ситуація щодо пасажирських перевезень з боку перевізників в 

частині створення транспортного колапсу. Заступники міського голови, 

управління розвитку транспорту та зв’язку проводили переговори, щоб розмір 

тарифу не піднімати до максимального рівня, який був первинно ними 

запропонований. Прошу визначитися, підтримати запит депутата та 

проголосувати відносно даного рішення за основу і в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 854 “Про скасування рішень виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 16.02.2017” (додається). 

 

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

перерозподіл бюджетних призначень”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. Доповідає Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Пропозицію щодо розгляду цього питання внесла депутат                            

Ніжнікова А.О. Питання пов'язане з необхідністю виплати заробітної плати 

викладачам професійно-технічних закладів, стипендій учням та утримання 

професійно-технічних закладів.  

 

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

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

Шановні депутати! 

Щодня у своїй роботі ми стикаємося з дітьми-сиротами, які навчаються 

у професійно-технічних закладах. Існує така проблема, що діти-сироти ‒ учні 

цих закладів, мають заборгованість з виплати стипендій по півтора-два місяці. 

Закликаю депутатів підтримати цих дітей, тому що стипендія ‒ це їх єдиний 

засіб для існування.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 855 “Про перерозподіл бюджетних 

призначень” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми розглянули основні питання, включені до порядку денного восьмої 

сесії.  

Залишилися нерозглянутими питання порядку денного щодо 

регулювання земельних відносин. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Сьогодні ми говорили про проведення окремої земельної сесії, але є 

дуже важливі соціальні питання як відведення земельних ділянок учасникам 

АТО. Пропоную сьогодні розглянути ці питання, інші питання розглянути на 

окремій земельній сесії відповідно до вимог законодавства. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную розглянути зазначені питання на окремому засіданні сесії. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Також є пропозиція сьогодні розглянути питання стосовно передачі                    

КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради” в постійне 

користування земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги”. Проект рішення 

за реєстраційним № 565. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядається питання “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”. Проект 

рішення за реєстраційним № 930.  



56 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 856 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок              

учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 931.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування по 

даному питанню. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 857 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Питання за порядковими № 50, 51, проекти рішень за реєстраційними                

№ 636, 639, також стосуються учасників АТО. Пропоную розглянути ці 

питання також. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Кролевця А.В. розглянути сьогодні 

всі питання стосовно учасників АТО, включені до порядку денного, а саме 

питання за № 50, 51, 52, 53, 97, проекти рішення за реєстраційними № 636, 639, 

610, 642, 885. Кожне питання ми будемо розглядати окремо. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

 Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Скалковичу О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                     

вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5/3)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 636.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 858 “Про передачу Скалковичу О.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола     

(біля будинку № 5/3)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кравченку І.Г. у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(між будинками № 7 та № 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 639.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 859 “Про передачу Кравченку І.Г. у власність 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та № 9)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Гавришу В.І. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля будинку № 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 610.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 860 “Про передачу Гавришу В.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 9)” 

(додається). 

 

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

передачу Печеному В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля будинку № 13, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 642.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 
 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування по даному питанню. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Проект рішення погоджений профільною постійною комісією. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 861 “Про передачу Печеному В.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13,                                          

корп. 1)” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 885.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Проект рішення погоджений профільною постійною комісією. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 862 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. розглянути сьогодні 

питання стосовно передачі КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської 

міської ради” в постійне користування земельної ділянки для розміщення 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ‟Парк 

‟Перемоги”. Проект рішення за реєстраційним № 565. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу                          

КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради” в постійне 

користування земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги”. Проект рішення 

за реєстраційним № 565. 

Це питання неодноразово розглядалося міською радою, яка так і не 

прийняла рішення та не використала фінансові надходження на соціально-

економічний розвиток міста, за що піддалася критиці. У зв’язку з цим ми не 

встигли розробити проектну документацію. Зараз є можливість розробити цю 

документацію, а потім приймати рішення стосовно джерела фінансування 

робіт з облаштування та благоустрою паркової зони. Проект рішення з даного 

питання роздано. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 863 “Про передачу КП ‟Кіровоград-

Благоустрій” Кіровоградської міської ради” в постійне користування 

земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги” (додається). 
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Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Просив би включити до порядку денного восьмої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Дубині В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Шульгиних (біля будинку № 10/14)” для будівництва індивідуального 

гаража. Хочу звернути увагу, що це друге рішення: дозвіл на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наданий, проект 

землеустрою вже виготовлений.  

Прошу включити це питання до порядку денного восьмої сесії та 

розглянути на наступному засіданні сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Ларіна А.С. включити до порядку 

денного восьмої сесії міської ради ‟Про передачу Дубині В.Р. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 10/14)”. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Під час погоджувальної наради, яка відбулася 20 лютого 2017 року, 

обговорювалося питання стосовно воїна-афганця Пшедромирського І.В., а 

саме щодо надання йому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)” 

(проект рішення за реєстраційним № 724). Він звертався і до міського голови, 

і до мене стосовно розміщення гаража. Прошу розглянути це питання сьогодні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. сьогодні 

розглянути питання “Про надання Пшедромирському І.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                    

вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 724. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 



62 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

Пшедромирському І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку                     

№ 8)”. Проект рішення за реєстраційним № 724. Питання розглянуте 

профільною постійною комісією. Стосується поважної людини, яка має 

ордени.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
  

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. повернутися до 

голосування по даному питанню. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Будьте уважніші під час голосування. Надійшла пропозиція прийняти 

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

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 864 “Про надання Пшедромирському І.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)” (додається). 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Прошу розглянути питання з додаткового переліку ‟Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській (на території молодіжного 

скверу), право оренди на яку набувається на аукціоні”, проект рішення за 
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реєстраційним № 959. Питання стосується земельної ділянки, яка буде 

виставлена на аукціон. До секретаря міської ради звертався тренер                                   

СК ‟Борець”. На зазначеній території за власні кошти орендаря, інвесторів 

планується збудувати спортивний комплекс. Це питання включене до порядку 

денного сесії. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. сьогодні розглянути 

питання ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (на 

території молодіжного скверу), право оренди на яку набувається на аукціоні”. 

Проект рішення за реєстраційним № 959. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській (на території молодіжного 

скверу), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 959.   

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Дана земельна ділянка розташована в рекреаційній зоні, але це не 

суперечить вимогам законодавства. Там можна розміщувати спортивні 

споруди. Є позитивний висновок управління містобудування та архітектури з 

цього питання, зауважень немає. Профільна постійна комісія надала 

позитивний висновок. 

 

Депутати Краснокутський О.В., Ларін А.С. висловилися на підтримку 

даного проекту рішення.  

 

Шамардін О.С.: 

Прошу внести корективи до даного проекту рішення, а саме надати 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зазначеної 

земельної ділянки в оренду під будівництво спортивного комплексу. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції депутата Шамардіна О.С. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 865 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Великій Пермській (на території молодіжного скверу), право оренди 

на яку набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Маю зробити оголошення. На виконання статті 28 Закону України ‟Про 

запобігання корупції” повідомляю про наявність у мене конфлікту інтересів у 

зв’язку з діяльністю на території міста Кропивницького товариства з 

додатковою відповідальністю ‟М’ЯСОКОМБІНАТ ‟ЯТРАНЬ”, товариства з 

обмеженою відповідальністю ‟Білий Ведмідь”, підприємств, в яких володію 

корпоративними правами, тощо (повідомлення додається). Прошу моє 

повідомлення взяти до відома. 

 

Шановні колеги! 

Ми розглянули всі основні питання, включені до порядку денного 

восьмої сесії міської ради, частково розглянули питання щодо регулювання 

земельних відносин, які потребували якнайшвидшого вирішення. Прошу 

отримати матеріали щодо питань, додатково включених до порядку денного 

восьмої сесії, ознайомитися та вивчити їх.  

 

Шановні депутати! 

Друге засідання восьмої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання завершено.  

Дякую всім за плідну роботу. 

Про дату та час проведення наступного засідання восьмої сесії вам буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 


