УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

П Р О Т О К О Л № 39
другого засідання десятої сесії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
від 27 листопада 2017 року

м. Кропивницький

Друге засідання десятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває
міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

ради

за

допомогою

Шановні депутати!
На друге засідання десятої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося
29 депутатів. Відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний для проведення
засідання сесії, є.
Розпочинаємо роботу другого засідання десятої сесії.
У роботі другого засідання десятої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради;
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у
м. Кропивницькому ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
Авдієнко Дмитро Олексійович ‒ начальник Кропивницького відділу
поліції ГУ НП в Кіровоградській області;
Прокопчук Дмитро Вікторович ‒ керівник Кіровоградської місцевої
прокуратури;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Президія ‒ в повному складі.
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Шановні колеги!
На минулому засіданні було затверджено порядок денний десятої сесії
міської ради та розглянуто понад 50 питань.
Також було погоджено перенесення ряду питань на друге засідання, а
саме:
Про результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури
на території м. Кропивницького (Кіровоградського району) протягом
9 місяців 2017 року;
Про стан розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів,
скоєних на території м. Кропивницького протягом 10 місяців 2017 року;
Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб, проект рішення № 1205;
Про затвердження містобудівної документації ‟План червоних ліній
магістральних вулиць міста Кропивницького”, проект рішення № 108;
Про звіт щодо роботи галузі ‟Освіта” міста Кропивницького за
2016-2017 роки, проект рішення № 1358;
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня
2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”,
проект рішення № 1599.
Шановні депутати!
Хочу проінформувати, що 15 листопада 2017 року постановою Кабінету
Міністрів України затверджено розподіл стабілізаційної дотації з державного
бюджету та обласною державною адміністрацією виділено кошти міському
бюджету на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста.
Тому пропоную додатково включити до порядку денного десятої сесії міської
ради питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”, проект
рішення за реєстраційним № 1612, розданий.
Я наголошував на тому, що в ході проведення сесійних засідань можуть
бути включені додаткові питання стосовно внесення змін до міського
бюджету, пов’язаних з субвенціями, які надходять з державного бюджету
України.
Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного десятої сесії
міської ради, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Пропоную включити до порядку денного десятої сесії додаткові
питання:
1. ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 21 листопада 2017 року № 1225 ‟Про внесення змін до рішення № 829
‟Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”, проект рішення без
реєстраційного номера. Підстава: виділення додаткової субвенції з
державного бюджету у сумі 4 626,445 тис. грн на придбання житла для
дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей для забезпечення дітейсиріт. Кошти необхідно використати до кінця року.
2. ‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 21 листопада 2017 року № 1226 ‟Про звільнення від сплати
державного мита”, проект рішення без реєстраційного номера. Вносяться
технічні правки, а саме пропонується врахувати соціальний гуртожиток для
дітей-сиріт та осіб з їх числа.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного десятої сесії міської ради
питання, озвучені депутатом Краснокутським О.В., прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Шановні колеги!
Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради питання
‟Про припинення права постійного користування земельною ділянкою
по вул. Юрія Коваленка, 1-а”, проект рішення без реєстраційного номера.
Питання стосується відмови від земельної ділянки для будівництва
гуртожитку Центральноукраїнського національного технічного університету.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного десятої сесії міської ради
питання, озвучені депутатом Зайченком В.В., прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Шановні колеги!
Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради питання
‟Про затвердження Положення про управління освіти Кіровоградської міської
ради в новій редакції”, проект рішення без реєстраційного номера. Нова
редакція Положення затверджується відповідно до змін у законодавстві про
освіту.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного десятої сесії міської ради
питання, озвучені депутатом Ніжніковою А.О., прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради питання
‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня
2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради”, проект рішення без реєстраційного номера.
Матеріали будуть роздані.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного десятої сесії міської ради
питання, озвучені депутатом Волкожею Т.П., прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні колеги!
Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради питання:
‟Про надання Головному управлінню пенсійного фонду України в
Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7”, проект рішення без
реєстраційного номера;
‟Про надання Голодку О.Д. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (біля
будинку № 15)”, проект рішення без реєстраційного номера;
‟Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля
будинку № 64)”, проект рішення без реєстраційного номера.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного десятої сесії міської ради
питання, озвучені депутатом Артюхом О.І., прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 10.
Прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні депутати!
Прошу зняти з порядку денного десятої сесії міської ради питання ‟Про
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради”, проект
рішення за реєстраційним № 1011/1 (доопрацьований), у зв’язку з тим, що
даний проект рішення не відповідає чинному законодавству та суттєво звужує
права депутатів в частині внесення усних і письмових запитів під час сесії.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію зняти з розгляду десятої сесії
питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
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ради”, проект рішення за реєстраційним № 1011/1 (доопрацьований). Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 1,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 10.
Прийнято.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Прошу повернутися до голосування та другим розглянути питання ‟Про
внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі зміною географічних
назв”, проект рішення за реєстраційним № 1163 (доопрацьований).
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду питання
‟Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі зміною
географічних назв”, проект рішення за реєстраційним № 1163
(доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
Райкович А.П. надав слово для виступу представникам громадських
організацій, громадянам міста, депутатам міської ради Капітонову С.І.,
Колісніченку Р.М., які наголосили на необхідності в дні вшанування жертв
Голодомору 1932-1933 років розглянути питання про перейменування
Кіровоградської міської ради (вилучити з назви міської ради
ім’я Сергія Кострикова-Кірова ‒ одного з авторів репресивного закону
про 5 колосків). Представники громадськості запропонували міському голові
оголосити перерву в роботі другого засідання десятої сесії та провести
обговорення порушеного питання спільно з секретарем міської ради, головами
депутатських фракцій, представниками від громадськості та дійти згоди
щодо нової назви міської ради.
Райкович А.П.:
Ставлю
на
голосування
пропозицію,
внесену
депутатами
Капітоновим С.І., Колісніченком Р.М., повернутися до голосування по
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питанню ‟Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі зміною
географічних назв”, проект рішення за реєстраційним № 1163
(доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Оголошується перерва. Запрошую керівників фракцій та двох
представників від громадськості до мого кабінету на погоджувальну нараду.
Після перерви о 13.18.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Шановні представники громади!
Відбулася погоджувальна нарада, під час якої прийнято рішення
обговорити у фракціях пропозиції, які обговорювалися на погоджувальній
нараді.
Після перерви о 13.23.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвався 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Шановні депутати!
Була оголошена перерва в роботі засідання сесії. В кабінеті міського
голови відбулася погоджувальна нарада з керівниками депутатських фракцій
та представниками від громадськості стосовно питання перейменування
міської ради. В повному порозумінні та підтримці прийняте однозначне
рішення про те, що міська рада не повинна носити ім’я Кірова Сергія
Мироновича. Кожній фракції рекомендовано узгодити пропозиції щодо
продовження подальшого голосування.
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Висловлювалися три думки. Депутатом Капітоновим С.І. та за поданням
міського голови Райковича А.П. раніше пропонувалося перейменувати
Кіровоградську міську раду на Кропивницьку міську раду. Ми порадилися і в
присутності керівників фракцій та громадськості порозумілися на тому, що
варіант ‟Кропивницька міська рада” може бути знятий на користь іншого
варіанту назви.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Андрію Павловичу!
Була така домовленість, але, на жаль, існують документи, які
регламентують, яким чином мають називатися органи місцевого
самоврядування.
Райкович А.П.:
Є три варіанти назви:
1) Кропивницька міська рада.
2) Запропонований фракцією БПП ‟Солідарність”, підтриманий
фракцією ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” ‒ Центральноукраїнська міська рада.
3) Є пропозиція міського голови ‒ Міська рада міста Кропивницького.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний міський голово!
Шановні колеги!
Шановні представники громадськості. Хотів би внести ясність щодо
позиції фракції БПП ‟Солідарність”, озвученої на погоджувальній нараді у
міського голови.
По-перше ‒ наша фракція підтримує позицію, що у своїй назві міська
рада має позбутися ім’я Кірова С.М. Бажано, щоб це відбулося саме сьогодні.
Ми свідомі і є в достатній мірі зрілими людьми, щоб розуміти, що поняття
демократії і європейського шляху розвитку не сумісні з такими прізвищами і
постатями в історії, яким є Кіров С.М. Більше того, ми завжди виступали за
позбавлення міста комуністичного імені. Наголошую на тому, що це робилося
до того, як розпочався процес декомунізації в країні.
Друга позиція.
Андрій Павлович правильно наголосив на трьох варіантах. Зважаючи на
те, що є зареєстрований проект постанови Верховної Ради України щодо
можливого
перейменування
Кіровоградської
області
на
Центральноукраїнську, а також з огляду на дискусію, яка вчора відбулася у
соціальній мережі ‟Facebook”, ми маємо свій варіант назви.
Хотів би уточнити варіант, який було озвучено, за який ми готові
голосувати ‒ це Центральноукраїнська міська рада міста Кропивницького.
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
Хотів би зауважити, що є норма Закону України ‟Про внесення змін до
деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів
місцевого самоврядування як юридичних осіб”, яка чітко регламентує
формування назв представницьких органів місцевого самоврядування, а саме,
що найменування представницького органу місцевого самоврядування
об’єднаної територіальної громади як юридичної особи складається з частини,
яка є похідною від власного найменування населеного пункту, визначеного її
адміністративним центром, у формі прикметника та відповідного загального
найменування представницького органу місцевого самоврядування (сільська,
селищна, міська рада). Так визначає Закон. Тобто видумати та затвердити
будь-яку назву ради є порушенням Закону.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Шановні представники громади!
Якщо ми хочемо вирішити це питання, треба знаходити компроміси,
враховувати думки всіх депутатських фракцій, які озвучуються у сесійній залі,
і методом відкритого голосування визначатися. Якщо завести це питання в
зону політичної відповідальності та ярликів, то ми нічого не вирішимо. Треба
поважати думку одне одного, депутатських фракцій, представлених у сесійній
залі. Тому прошу проявляти максимальну толерантність в даному питанні.
Ставлю на голосування пропозицію. Хто за те, щоб ці три питання були
внесені до розгляду та поставлені на голосування в порядку надходження в
ході розгляду питання ‟Про перейменування Кіровоградської міської ради”.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Питання ‟Про перейменування Кіровоградської міської ради” включено
до порядку денного.
Переходимо до його розгляду по мірі надходження пропозицій від
керівників депутатських фракцій, депутатів.
Першою надійшла пропозиція від депутата Капітонова С.І.
перейменувати Кіровоградську міську раду на Кропивницьку міську раду. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 3,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

0

0

0

4

4

“НАШ КРАЙ”

1

0

3

3

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

6

0

0

0

6

“Опозиційний блок”

0

3

0

0

3

‟УКРОП”

2

0

0

1

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

1

1

2

Райкович А.П.:
Наступною надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В.
перейменувати Кіровоградську міську раду на Центральноукраїнську міську
раду міста Кропивницького. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради, на
прохання депутата Смірнова В.О. надала коментар стосовно можливості
розгляду пропозиції, внесеної депутатом Волковим І.В., нормам Закону
України ‟Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей
державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб”.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), надав репліку на коментар начальника юридичного управління.
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Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Шановні представники громади!
Ми продовжуємо працювати. Свою думку озвучили депутати
Демченко М.І., Смірнов В.О. Хочу зауважити, що відносно перейменування
міста Кіровограда на Кропивницький також станом на сьогодні ідуть судові
слухання. І є люди, які сподіваються, що застосування назви міста
Кропивницький буде відмінено. Але жити нам потрібно сьогодні. Сьогодні
треба приймати рішення. Тому говорити про тавтологію, інші неправильно
сформовані поняття назви, не буде правильним і не буде відповідати великому
змісту переговорного процесу, який вівся з громадою. Прошу проявити
толерантність, витримку, мужність, принциповість і політичну волю.
Ставлю на голосування питання, запропоноване депутатом
Волковим І.В. перейменувати Кіровоградську міську раду на
Центральноукраїнську міську раду міста Кропивницького. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 4,
“проти” – 5,
“утримались” – 8,
“не голосували” – 20.
Не прийнято.
Пропозиція, яку запропонував я, підтримана сьогодні на погоджувальній
нараді ‒ перейменувати Кіровоградську міську раду на Міську раду міста
Кропивницького. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 2,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1236 “Про перейменування” (додається).
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи
‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

За

Проти

4

0

Утримались
0

Не
Разом
голосували
0

4

12

“НАШ КРАЙ”

7

0

0

0

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

5

0

0

1

6

“Опозиційний блок”

0

0

4

1

5

‟УКРОП”

3

0

0

0

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

2

0

1

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

2

0

0

2

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

0

0

0

2

2

Позафракційні

2

0

0

0

2

Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Продовжуємо роботу. На минулому засіданні десятої сесії було
відтерміновано розгляд деяких питань порядку денного.
Надійшла пропозиція від депутата Демченка М.І. перейти до розгляду
депутатських запитів.
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного
питання ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 20.
Не прийнято.
Надійшла пропозиція, щоб розглянути депутатські запити сьогодні
наприкінці засідання сесії.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Шановні колеги!
Прошу підтримати пропозицію депутата Демченка М.І. і зараз
розглянути депутатські запити. На скільки мені відомо, їх не так багато: два
запита у депутата Демченка М.І. і один у мене.
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Вважаю, що є нагальна потреба розглянути мій депутатський запит.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні депутати, присутні!
У зв’язку з тим, що багато депутатів залишають сесійне засідання до
його завершення, я наполягаю на тому, щоб це питання розглянути наприкінці
засідання. Це моя пропозиція. Прошу за неї проголосувати.
Райкович А.П.:
Депутатські запити будуть сьогодні розглянуті.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), звернув увагу присутніх на вимоги Регламенту міської ради в
частині розгляду депутатських запитів.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція першим розглянути питання ‟Про депутатські
запити депутатів міської ради”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 14,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), наполіг на першочерговому розгляді питання ‟Про
депутатські запити депутатів міської ради”.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Є пропозиція розглянути першим питання ‟Про депутатські запити
депутатів міської ради”.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), оголосив усний депутатський запит щодо скасування рішення
міської ради щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, а саме зміни
культурно-спортивної зони на зону житлової та громадської забудови.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, пояснив, що цільове
призначення зазначеної земельної ділянки визначене на підставі державного
акту на постійне користування землею.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит
Демченка М.І. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 8,
“проти” – 1,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 21.
Не прийнято.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), оголосив усний депутатський запит щодо встановлення
світлофору та облаштування тротуарних доріжок у мікрорайоні
Новоолексіївки.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит
Демченка М.І.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 18.
Не прийнято.
Демченко
М.І.
депутатського запиту.

прокоментував

голосування

стосовно

його

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з проханням
надати роз’яснення стосовно ситуації з теплопостачанням у місті.
Райкович А.П. пояснив, що питання забезпечення теплопостачання у
місті перебуває на постійному контролі.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
запропонував на початку кожного засідання сесії розглядати депутатські
запити.
Зачитав депутатський запит (додається) стосовно створення спільної
комісії для визначення ступеня аварійності житлового будинку по вул. Василя
Нікітіна, 7.
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), надав коментар щодо шляхів
вирішення питання, порушеного депутатом Капітоновим С.І.
Райкович А.П.:
Пропоную підтримати депутатський запит депутата Капітонова С.І. Хто
за дану пропозицію, прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 14.
Прийнято рішення № 1237 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Капітонова С.І.” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Ми запросили на засідання сесії керівника міської
начальника Кропивницького відділу поліції.
Пропоную припинити розгляд депутатських запитів,
запрошеним, після цього, якщо є потреба, повернутися
депутатських запитів та інших питань порядку денного.
пропозицію, прошу голосувати.

прокуратури,
надати слово
до розгляду
Хто за дану

Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території
м. Кропивницького (Кіровоградського району) протягом 9 місяців 2017 року”.
Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач 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 (Кіровоградський район)
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за 9 місяців 2017 року, відповів на запитання депутатів Демченка М.І.,
Цертія О.М.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1238 “Про інформацію керівника
Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності
Кіровоградської
місцевої
прокуратури
на
території
міста
Кропивницького (Кіровоградський район) за 9 місяців 2017 року”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про стан
розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних на території
м. Кропивницького протягом 10 місяців 2017 року”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідач Авдієнко Д.О. ‒ начальник
Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області.
Авдієнко Д.О., начальник Кропивницького відділу поліції ГУ НП в
Кіровоградській області, зачитав інформацію про стан розслідування
кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних на території
м. Кропивницького протягом 10 місяців 2017 року, відповів на запитання
депутатів Краснокутського О.В., Ніжнікової А.О., Демченка М.І.
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” – 4.

17

Прийнято рішення № 1239 “Про інформацію начальника
Кропивницького відділу поліції Головного управління національної
поліції в Кіровоградській області про стан розслідування кримінальних
проваджень щодо злочинів, скоєних на території м. Кропивницького
протягом 10 місяців 2017 року” (додається).
Райкович А.П.:
Є пропозиція наступними розглянути бюджетні питання у зв’язку з тим,
що фінансовому управлінню зараз треба готувати документи та подавати їх
для здійснення виплат.
Депутати Демченко М.І., Ніжнікова
статей 33, 34, 42 Регламенту міської ради.

А.О.

обговорили

вимоги

Райкович А.П.:
Ставлю на голосування мою пропозицію щодо порядку розгляду питань
порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня
2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 1612. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
Як повідомляв міський голова, на рівні Кабінету Міністрів України
прийнято ряд нормативних актів щодо розподілу коштів субвенцій та
стабілізаційних дотацій обласним бюджетам з державного бюджету. На рівні
області зараз готується розпорядження по розподілу цих коштів. Для
забезпечення оперативного використання і вирішення питань фінансування у
міжсесійний період фінансовим управлінням підготовлений проект рішення
стосовно змін до міського бюджету на 2017 рік.
Коротко пояснила основні положення проекту рішення міської
ради № 1612.
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Також 22 листопада 2017 року прийнято розпорядження Кабінету
Міністрів України, відповідно до якого Кіровоградській області додатково
виділено 1,2 млн грн коштів субвенції з державного бюджету на будівництво,
придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців ‒ учасників
антитерористичної операції. Готується проект розпорядження голови обласної
державної адміністрації, яким передбачається виділити бюджету міста
Кропивницького для управління соціального захисту Подільського району
додаткові кошти в сумі 654 644,44 грн коштів субвенції на придбання житла
для сім’ї загиблого учасника АТО.
Ці зміни необхідно врахувати у додатках 2, 4 до даного проекту рішення.
Таким чином, додатковий фінансовий ресурс, який в разі прийняття цього
рішення буде залучений до бюджету міста, буде складати 15 879,6 тис. грн.
Прошу підтримати зазначений проект рішення з урахуванням озвучених змін.
Відповіла на запитання депутата Цертія О.М.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
В разі надходження державної субвенції, для забезпечення оперативної
роботи прошу надати мені додаткові повноваження та дозвіл щодо цільового
розподілу цих коштів з послідуючим голосуванням за зазначений розподіл на
засіданні сесії міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозицій, озвучених начальником фінансового
управління міської ради, та моєї пропозиції? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням пропозицій. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1240 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський
бюджет на 2017 рік ” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№ 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”. Проект
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рішення за реєстраційним № 1599 (доопрацьований). Доповідач
Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення міської
ради, пояснила основні положення доопрацьованого проекту рішення міської
ради № 1599.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний доопрацьований проект рішення поставити на
голосування за основу і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1241 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Прошу наступним розглянути питання ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1225
‟Про внесення змін до рішення № 829 ‟Про затвердження Міської програми
соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”.
Зазначені зміни до Програми враховані у змінах до міського бюджету, які ми
щойно затвердили.
Є пропозиція перейти до розгляду питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада
2017 року № 1225”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач
Тимоховська Т.М. ‒ начальник служби у справах дітей виконавчого комітету
міської ради.
Тимоховська Т.М., начальник служби у справах дітей виконавчого
комітету міської ради, коротко пояснила основні положення зазначеного
проекту рішення.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1242 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1225”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 21 листопада 2017 року № 1226 ‟Про звільнення від сплати державного
мита”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач
Тимоховська Т.М. ‒ начальник служби у справах дітей виконавчого комітету
міської ради.
Тимоховська Т.М., начальник служби у справах дітей виконавчого
комітету міської ради, коротко пояснила основні положення зазначеного
проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1243 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1226
‟Про звільнення від сплати державного мита” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб”. Проект рішення за реєстраційним № 1205.
Доповідач Паливода А.А. ‒ начальник управління економіки міської ради.
Паливода А.А., начальник управління економіки міської ради, коротко
пояснив основні положення зазначеного проекту рішення.
Райкович А.П.:
Надходять пропозиції від депутатів для більш детального вивчення
відтермінувати розгляд даного питання на наступне засідання сесії. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження містобудівної документації ‟План червоних ліній магістральних
вулиць міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 108.
Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та
архітектури міської ради.
Надходять пропозиції від депутатів відтермінувати розгляд даного
питання на наступне засідання сесії. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про
затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами
Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та Положення
про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї
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Програми”. Проект рішення за
Цертій О.М. ‒ депутат міської ради.

реєстраційним

№

1335.

Доповідач

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
На ваш розгляд виноситься проект рішення ‟Про затвердження
Програми виконання доручень виборців депутатами Кіровоградської міської
ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та Положення про витрачання коштів
міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми”. Переді
мною як розробником цього проекту Програми та Положення стояли три
завдання:
1) Дати можливість депутатам міської ради ефективно та оперативно
реагувати на звернення виборців стосовно вирішення питань у сфері житловокомунального господарства і благоустрою. Найбільше скарг, пропозицій і
звернень від виборців надходить саме стосовно вирішення цих проблем.
‟Ефективне виконання доручень виборців” ‒ цей термін чітко визначений
Законом України ‟Про статус депутатів місцевих рад”.
2) Зробити розподіл коштів у сфері житлово-комунального господарства
більш прозорим, відкритим, рівномірним в рамках всього міста, районів,
мікрорайонів та виборчих округів.
3) Налагодити ефективний механізм активної взаємодії між
територіальною громадою міста, депутатами та виконавчими органами міської
ради.
Пояснив основні переваги проекту Програми та Положення про
витрачання коштів міського бюджету.
Секретар міської ради Табалов А.О., депутати Цертій О.М.,
Яремчук В.С., Смірнов В.О., Шамардіна К.О. взяли участь у обговоренні
питання.
Цертій О.М.:
Проінформував, що під час засідання постійної комісії міської ради з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку депутат Шамардіна К.О. порушила питання щодо зборів
мешканців.
Я підготував відповідну правку, а саме:
‟Інформація про дату, час та місце проведення депутатами звітів або
зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу,
доводиться до відома виборців шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет, в друкованому засобі
масової інформації місцевої сфери розповсюдження та може розміщуватися на
будинках або на прибудинкових територіях, зокрема на спеціально відведених
інформаційних стендах. Депутат також додатково може доводити інформацію
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до виборців за допомогою радіо, телебачення та в будь-який інший не
заборонений спосіб.”
Пропоную взяти даний проект Програми за основу.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Є запитання щодо даного проекту рішення? 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” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

6

0

0

0

6

“НАШ КРАЙ”

0

0

3

4

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

6

0

0

0

6

“Опозиційний блок”

0

0

1

4

5

‟УКРОП”

1

0

0

1

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

0

0

1

2

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

1

1

2
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Табалов А.О., секретар міської ради:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт
щодо роботи галузі ‟Освіта” міста Кропивницького за 2016-2017 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 1358. Доповідач Костенко Л.Д. ‒
начальник управління освіти міської ради.
У зв’язку із відсутністю доповідача пропоную перенести розгляд даного
проекту рішення на наступне засідання сесії. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Андрію Павловичу!
Мене проінформували про те, що один депутат не встиг проголосувати
за проект рішення № 1335. Прошу повернутися до голосування за даний
проект рішення.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування по
проекту рішення ‟Про затвердження Програми виконання доручень виборців
депутатами Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та
Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на
фінансування цієї Програми”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 11.
Прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи
‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

За

Проти

6

0

Утримались
0

Не
Разом
голосували
0

6

25

“НАШ КРАЙ”

0

0

3

4

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

6

0

0

0

6

“Опозиційний блок”

0

0

2

3

5

‟УКРОП”

2

0

0

0

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

1

2

Райкович А.П.:
Переходимо до повторного голосування по питанню “Про затвердження
Програми виконання доручень виборців депутатами Кіровоградської міської
ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та Положення про витрачання коштів
міського бюджету, передбачених на фінансування цієї Програми”. Проект
рішення за реєстраційним № 1335.
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” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 11.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
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Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

6

0

0

0

6

“НАШ КРАЙ”

0

0

2

5

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

6

0

0

0

6

“Опозиційний блок”

0

0

0

5

5

‟УКРОП”

2

0

0

0

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

0

0

2

1

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

2

0

2

Міський голова надав слово Гречусі В.М., представнику від
громадськості щодо відключення ВАТ ‟Кіровоградгаз” котелень міста від
газопостачання.
Райкович А.П.:
Зараз має відбутися засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Питання
знаходиться на контролі.
Табалов А.О., секретар міської ради:
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
(доопрацьований). Доповідач Смірнов В.О. ‒ депутат міської ради.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”), пояснив основні положення доопрацьованого проекту
рішення міської ради № 910.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), зауважив, що у членів

27

профільної постійної комісії, виконавчих органів міської ради були зауваження
до зазначеного проекту рішення. Запропонував доопрацювати проект рішення
та перенести його розгляд на наступне засідання сесії міської ради.
Смірнов В.О. пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення та
погодився з пропозицією перенести його розгляд.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О. відтермінувати
розгляд даного проекту рішення до наступного засідання сесії. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про припинення права постійного користування земельною ділянкою по
вул. Юрія Коваленка, 1-а”. Проект рішення без реєстраційного номера.
Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1244 “Про припинення права постійного
користування земельною ділянкою по вул. Юрія Коваленка, 1-а”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про управління освіти Кіровоградської міської ради

28

в новій редакції”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач
Ніжнікова А.О. ‒ депутат міської ради.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), пояснила підстави щодо підготовки
проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

0

0

0

5

5

“НАШ КРАЙ”

6

0

0

1

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

1

0

0

5

6

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

2

0

0

0

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

0

2

1

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

3

0

0

0

3
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ВО ‟Свобода”

0

0

0

2

2

Позафракційні

2

0

0

0

2

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернув увагу на те, що проект
рішення “Про затвердження Положення про управління освіти
Кіровоградської міської ради в новій редакції” був розданий перед початком
другого засідання десятої сесії міської ради, тому депутати не встигли з ним
ознайомитися.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
До Закону України ‟Про освіту” внесені зміни. Сьогодні повноваження
управління освіти змінюються. Також зміються повноваження керівників
навчальних закладів. Йде мова про прийняття на роботу. Прошу повернутися
до голосування щодо проекту рішення “Про затвердження Положення про
управління освіти Кіровоградської міської ради в новій редакції”.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради”. Проект рішення без реєстраційного номера.
Доповідач Сліпченко А.К. ‒ начальник управління державного архітектурнобудівельного контролю міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Є доповнення до даного проекту рішення. Фінансове управління
зверталося з проханням збільшити штатну чисельність на дві додаткові
одиниці. Це пов’язано з тим, що міською радою будуть обслуговуватися
кредити, які будуть взяті на пільгових умовах. Обсяг робіт збільшиться.
Прошу врахувати пропозицію у проекті рішення.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), запропонував голосувати за внесену пропозицію окремо.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 11.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Цертієм О.М.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 10.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
в цілому з урахуванням підтриманої пропозиції. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 1245 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263
‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Головному управлінню пенсійного фонду України в Кіровоградській
області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Соборній, 7”. Проект рішення без реєстраційного
номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 1246 “Про надання Головному управлінню
пенсійного фонду України в Кіровоградській області дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Соборній, 7” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Голодку О.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 15)”. Проект
рішення без реєстраційного номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 1247 “Про надання Голодку О.Д. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Шевченка (біля будинку № 15)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)”. Проект
рішення без реєстраційного номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
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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” – 1,
“не голосували” – 13.
Прийнято рішення № 1248 “Про надання Підкевичу М.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)” (додається).
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування
стосовно проекту рішення “Про затвердження Положення про управління
освіти Кіровоградської міської ради в новій редакції”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Пропоную оголосити перерву в роботі десятої сесії міської ради.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні депутати!
Відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України ‟Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи рішення міської ради
від 02 листопада 2016 року № 582 ‟Про внесення змін та доповнень до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 15”, передбачається,
що за місяць до закінчення річного терміну обрання на посаду (або достроково
на вимогу міської ради) голова постійної комісії надає звіт про діяльність
комісії на засіданні міської ради. До мене надійшли два листа від голів
постійних комісій міської ради Зайченка В.В. та Волкова І.В. про те, що вони
готові звітувати.
Прошу інших голів комісій підготуватися до звітів.
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Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Друге засідання десятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання завершено.
Про дату та час проведення наступного засідання десятої сесії вам буде
повідомлено додатково.
Дякую за роботу!

Міський голова

А. Райкович

