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П Р О Т О К О Л  №  41 

четвертого засідання десятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 21 грудня 2017 року м. Кропивницький 

 

Четверте засідання десятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На четверте засідання десятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 28 депутатів. Відсутні 15 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

Розпочинаємо роботу четвертого засідання десятої сесії. 

У роботі четвертого 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; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

Шановні депутати! 

19 грудня на третьому засіданні десятої сесії було розглянуто 110 питань. 

Нерозглянутими залишилися проекти рішень щодо міського бюджету                                                                 

на 2018 рік, питання пов’язані з перейменуванням виконавчих органів міської 

ради, комунальних підприємств, звіти голів постійних комісій міської ради, 

питання щодо регулювання земельних відносин.  
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Надав слово представникам громадських організацій та громадянам 

міста, які записалися на виступ: 

Стрижакову А.О., який виступив та поставив запитання стосовно 

бачення, ескізних напрацювань та орієнтовних строків виконання робіт з 

реконструкції набережної річки Інгул, проекту-переможця Громадського 

бюджету-2018. 

Міський голова доручив управлінню містобудування та архітектури 

спільно з управлінням економіки міської ради надати вичерпну відповідь на 

поставлені запитання. 

 

Лісніченку П.Ю., який порушив питання щодо обов’язковості 

застосування системи електронних публічних закупівель Prozorro в ході 

проведення допорогових закупівель, озвучив статистичні дані.  

 

Погасій І.П., який порушив питання щодо внесення змін до містобудівної 

документації ‟План зонування території міста Кіровограда”, навів приклади 

розподілу земельних ділянок в місті. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Порядок денний десятої сесії міської ради сформований. Чи будуть у 

депутатів пропозиції? 

 

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

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

Шановні депутати! 

Вчора відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, тому прошу 

включити до порядку денного десятої сесії питання ‟Про надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста”, щодо 52-х мешканців міста на 

загальну суму 358 650,00 грн.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до порядку 

денного десятої сесії міської ради питання ‟Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Вчора в ході погоджувальної наради я надавав інформацію щодо 

необхідності включення до порядку денного десятої сесії питання ‟Про надання                                                                     

КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА 

ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Соколовській, 2”. В залі присутній представник                                                

від облдержадміністрації, який може надати роз’яснення щодо терміновості 

розгляду цього питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до порядку 

денного десятої сесії міської ради питання ‟Про надання                                                                     

КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА 

ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Соколовській, 2”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний головуючий! 

Шановні депутати! 

 У мене є пропозиція 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”. Мова йде про збільшення штатних 

одиниць в управлінні містобудування та архітектури на три одиниці. Хочу 

зазначити, що вчора під час погоджувальної наради цей проект рішення був 

розданий всім головам фракцій. Прошу поставити мою пропозицію на 

голосування. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. 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, 
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загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У зв’язку із перейменуванням міської ради прошу включити до порядку 

денного десятої сесії питання ‟Про затвердження Статуту комунального 

підприємства ‟РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО ‟ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА” у новій редакції”. Це технічне 

питання.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Кріпака С.В. включити до порядку 

денного десятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження Статуту 

комунального підприємства ‟РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО ‟ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА” у новій редакції”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до розгляду питання порядку денного десятої сесії 

питання ‟Про затвердження Положення про відзнаку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького ‟За заслуги” І, ІІ ступенів” у зв’язку з 

тим, що тоді були допущені помилки. Прошу розглянути цей проект рішення у 

редакції, затвердженій виконавчим комітетом міської ради. Дякую. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію щодо повторного розгляду питання 

‟Про затвердження Положення про відзнаку міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького ‟За заслуги” І, ІІ ступенів”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Прошу винести на розгляд сесії питання ‟Про внесення змін до рішення 

міської ради міста Кропивницького 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 № 1637, в частині об’єктів по проведенню 

капітального ремонту житлових будинків, внутрішньодворових доріг та мереж 

зовнішнього освітлення.  

 

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

Олега Ляшка): 

Висловив зауваження щодо підготовки та внесення на розгляд сесії міської 

ради проекту рішення ‟Про внесення змін до рішення міської ради міста 

Кропивницького від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. 

Пропоную відтермінувати розгляд даного проекту рішення, зустрітися з 

кожним депутатом, поговорити, внести зміни, а потім виносити на розгляд 

міської ради.   

 

В обговоренні пропозиції щодо необхідності та способу внесення на 

розгляд четвертого засідання десятої сесії міської ради питання ‟Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 763 

‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” взяли 

участь депутати Цертій О.М., Розгачов Р.О., Капітонов С.І., Яремчук В.С., 

Кролевець А.В., Демченко М.І., Зайченко В.В., секретар міської ради                          

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Пропоную не ставити пропозицію на голосування, перенести розгляд 

проектів рішень № 1637, 1636, розглянути їх на засіданні профільної постійної 

комісії. Комісія винесе відповідне рішення. Потім пропоную розглядати ці 

питання на засіданні сесії міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В плановому порядку ці питання не вносилися на розгляд сьогоднішнього 

засідання сесії міської ради. Надійшла пропозиція від голови постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності Зайченка В.В., не можу не поставити її на голосування.  

Спочатку треба включити ці питання до порядку денного сесії, потім 

визначитися стосовно черговості їх розгляду.  

Хто ще бажає виступити? 

 

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

‟САМОПОМІЧ”), висловив своє відношення стосовно внесення на розгляд 

четвертого засідання десятої сесії міської ради проектів рішень, пов’язаних із 

внесенням змін до галузевих Програм житлово-комунального господарства, 

запропонував відтермінувати розгляд вищезазначених питань. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу оголосити перерву на 30 хвилин.  

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва до 13.00 години. 

 

Після перерви о 13.20. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 36 депутатів, відсутні 7 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 
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Шановні колеги! 

Під час перерви депутати Дрига В.В., Цертій О.М., Шамардін О.С.  надали 

свої пропозиції щодо порядку денного десятої сесії міської ради. Зупинилися на 

розгляді пропозиції депутата Зайченка В.В. стосовно включення додаткового 

питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради міста Кропивницького                                        

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

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”. 

Чи є бажаючі виступити? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернув увагу присутніх на 

необхідність дотримання вимог чинного законодавства щодо внесення проектів 

рішень міської ради за реєстраційними № 1637, 1636 на розгляд сесії міської 

ради, закликав депутатів не порушувати норми Регламенту. 

 

Райкович А.П.: 

Будь ласка, Вікторе Івановичу Кухаренко, Марино                                   

Олександрівно Смаглюк, надайте пояснення стосовно інформації, оприлюдненої 

на офіційному сайті міської ради, в частині коригування профільних Програм по 

Головному управлінню житлово-комунального господарства (проекти рішень за 

реєстраційними № 1637,1636). 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства: 

Шановні депутати! 

Проекти рішень № 1637, 1636 було розміщено на офіційному сайті міської 

ради з 08.12.2017. В розрізі об’єктів пропозиції опрацьовувалися управлінням 

згідно з депутатськими зверненнями. Навіть з голосу депутати можуть вносити 

свої пропозиції, тому немає проблеми в тому, щоб зараз розглядати даний проект 

рішення.  

 

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

Стаття 23 Регламенту Міської ради міста Кропивницького гарантує 

отримання депутатом міської ради за п’ять робочих днів проектів рішень, які 

будуть внесені на розгляд пленарного засідання сесії міської ради.  

Стосовно виключних випадків та крайньої необхідності, коли депутатом, 

головою профільної постійної комісії виключно на підставі рішення комісії 

внесено питання, воно має бути оформлено відповідно до норм Регламенту.                                

В тому числі стаття 23 Регламенту надає право членам профільної постійної 

комісії протягом п’яти робочих днів, якщо питання стосується їх виборчого 

округу, обговорити це питання. Це треба врахувати під час прийняття рішення.  
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Вікторе Івановичу! 

Хотів би конкретизувати інформацію, яка була надана стосовно 

оприлюднення проекту рішення.  

Зміни до Програми з об’єктами, які сьогодні намагалися розглянути на 

засіданні профільної постійної комісії, не були оприлюднені 08.12.2017. На 

сьогоднішній день депутати, присутні у сесійній залі, не мають цієї інформації. 

Юридичне управління надало коментар про те, що депутати мають отримувати 

матеріали за п’ять робочих днів до розгляду питання на пленарному засіданні 

сесії. У нас немає рішення профільної постійної комісії. Комісія навіть не змогла 

розглянути цей проект рішення, не зважаючи на намагання зібратися сьогодні о 

09.00 годині ранку.  

На сьогодні я не бачу юридичних підстав для того, щоб виносити це 

питання на обговорення і розгляд в сесійній залі. Це буде грубим порушенням 

норм Регламенту, Закону України ‟Про місцеве самоврядування”. Поданий 

проект рішення не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки не був 

вчасно оприлюднений, не пройшов розгляд профільною постійною комісією. У 

депутатів взагалі відсутні матеріали для того, щоб розглядати це питання.  

 

Кухаренко В.І: 

Ми розглядаємо зміни до Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки. 

Проект рішення був розміщений на офіційному сайті міської ради. Управління 

надасть матеріали, якщо питання буде внесено до порядку денного сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої 

сесії питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради міста Кропивницького                                        

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

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”, ‟Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки”, проекти рішення міської ради за 

реєстраційними № 1637, 1636. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 9, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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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” 

2 3 0 3 8 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 3 0 1 4 

“Опозиційний блок”  

5 

0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

3 0 0 0 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 1 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 1 0 1 2 

“Рідне місто”  

3 

0 0 0 3 

ВО ‟Свобода”  

0 

2 0 0 2 

Позафракційні 

 

1 0 1 0 2 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Від фінансового управління міської ради надійшла пропозиція 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”. Питання стосується розподілу субвенції на 

оплату житлово-комунальних послуг. 

Прошу поставити мою пропозицію на голосування.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. 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”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Є пропозиція розглянути це питання першочергово. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шутка В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

На минулому засіданні сесії міської ради було відтерміновано розгляд  

питання порядку денного ‟Про надання Розливану В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андріївській”, 

проект рішення міської ради за реєстраційним № 1427. Я з’ясував ситуацію, 

питання стосується інваліда. Прошу розглянути це питання на десятій сесії 

міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Шутки В.В. розглянути на 

десятій сесії міської ради питання ‟Про надання Розливану В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                           

по вул. Андріївській”, проект рішення міської ради за реєстраційним № 1427. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Прийнято. 
 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 
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На минулому засіданні сесії за моєю пропозицією було відтерміновано 

розгляд питання порядку денного ‟Про надання Хлопенку В.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)”, проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 1245. Прошу розглянути це питання на десятій сесії міської 

ради. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Деркаченка Ю.О. розглянути 

на десятій сесії міської ради питання ‟Про надання Хлопенку В.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)”, проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 1245. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні колеги! 

Є пропозиція виключити з проекту порядку денного питання ‟Про 

внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування території міста 

Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради                                      

від 17 вересня 2013 року № 2456”, проект рішення за реєстраційним № 1621. 

Питання не термінове, потребує узгодження, обговорення, проведення 

роз’яснень для громади міста. Прошу зняти його з розгляду.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О. зняти з розгляду питання 

порядку денного ‟Про внесення змін до містобудівної документації ‟План 

зонування території міста Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456”, проект рішення за реєстраційним 

№ 1621. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Щодо черговості розгляду питань порядку денного є пропозиції? Немає.  

 

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, чи є у 

депутатів запити, звернення, запитання? Немає. 

 

Розглядається питання “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. 

Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

 

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

Шановні депутати! 

У зв’язку з тим, що зараз іде засідання Верховної Ради України і очікується 

внесення змін до Закону України ‟Про Державний бюджет України на 2017 рік”, 

відповідно до яких можливе виділення додаткових коштів на відшкодування 

пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги. Прошу 

проголосувати проект рішення та передбачити у додатку 1 надходження 

субвенції на відшкодування пільг та субсидій, передачу цієї субвенції через 

фінансове управління міської ради по видатках районним у місті бюджетам.  

Станом на сьогодні потреба в коштах зазначеної субвенції                                                                         

становить 145,0 млн грн.  

У разі надходження коштів розпорядженням голови Кіровоградської 

облдержадміністрації бюджету міста будуть виділені кошти. Прошу надати 

дозвіл міському голові підписати це рішення зі змінами за фактичним 

надходженням зазначених субвенцій.  

 

 Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1359 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709                                

‟Про міський бюджет на 2017 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1609. 

Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Пропоную спочатку завершити розгляд всіх питань щодо регулювання 

земельних відносин, а потім розглядати проект міського бюджету на 2018 рік. На 

попередньому засіданні сесії ми зупинилися на розгляді цих питань.  

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Ми уже увійшли у розгляд питання “Про міський бюджет на 2018 рік”. 

Давайте будемо відповідальними. Питання затвердження міського бюджету 

набагато важливіше за питання щодо регулювання земельних відносин. 

Пропоную спочатку затвердити міський бюджет на 2018 рік, а потім будемо 

розглядати всі інші питання порядку денного. 

Міський голова задав запитання, чи немає у депутатів пропозицій щодо 

черговості розгляду питань порядку денного.  

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний головуючий! 

Шановні колеги! 

Якщо суть всіх сценаріїв полягає в тому, щоб сьогодні не прийняти міський 

бюджет, то звичайно зараз треба перейти до розгляду питань щодо регулювання 

земельних відносин. 

На погоджувальній нараді ми погодили, що першим будемо розглядати 

питання “Про міський бюджет на 2018 рік”. 

Доповідач ‒ Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради, 

за трибуною. Наша пропозиція полягає в тому, щоб чітко дотримуватися 

визначеного порядку денного, погодженого вчора на погоджувальній нараді.  

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Прошу оголосити перерву на 30 хвилин. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Після перерви о 14.27. 
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 38 депутатів, відсутні 5 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

Депутате Шамардін Олександре Сергійовичу! 

Ви наполягаєте на своїй пропозиції щодо порядку розгляду питань? 

Знімаєте.  

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1609. 

Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

Співдоповідач Волков І.В. ‒ голова постійної комісії міської ради з питань 

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

 

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

Шановні депутати! 

Формування міського бюджету на 2018 рік почалося у вересні поточного 

року на підставі розпорядження міського голови про заходи щодо організації 

роботи по складанню проекту міського бюджету та його прогнозу із 

застосуванням програмно-цільового методу. Проходило на підставі діючого 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проекту Закону 

України ‟Про Державний бюджет України на 2018 рік”.  

В процесі опрацювання зазначених нормативних та законодавчих актів до 

профільного комітету Верховної Ради України, народних депутатів, Кабінету 

Міністрів України, Асоціації міст України було направлено ряд звернень з 

пропозиціями щодо врахування інтересів місцевого самоврядування і 

недопущення перекладання на місцеві бюджети додаткових фінансових 

повноважень.  

Детально ознайомила присутніх з проектом міського бюджету на                    

2018 рік (під час доповіді відбувається демонстрація слайдів). 

В процесі обговорення проекту міського бюджету на профільній та 

галузевих постійних комісіях, а також під час схвалення на засіданні 

виконавчого комітету міської ради надійшло ряд пропозицій до проекту рішення.  

Виконавчим комітетом 18.12.2017 були внесені зміни до додатку 5 проекту 

рішення ‒ капітальні вкладення по управління капітального будівництва, а саме 

зменшити видатки на об’єкти по коду ‟Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства”: 

‟Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі України, 

Дарвіна, Степняка-Кравчинського” ‒ (-3 000,0 тис. грн); 
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‟Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з 

точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного” ‒ (-700,0 тис. грн); 

‟Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській” ‒                            

(-800,0 тис. грн); 

‟Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по                                         

вул. Металургів, 7-а, смт Нове, м. Кропивницький” ‒ (-1 000,0 тис грн); 

направити ці видатки на об’єкт: 

‟Реконструкція господарського блоку пологового будинку по вул. Олени 

Журливої, 1 під житловий будинок” ‒ (+5 500,0 тис. грн). 

Також було внесено ряд пропозицій профільною постійною комісією, а 

саме збільшити доходи та видатки по: 

1) головному розпоряднику коштів ‒ департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій (Громадський бюджет) на (+2,0 млн грн) за 

рахунок збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб на                             

(+2,0 млн грн); 

2) управлінню містобудування та архітектури на створення земельного 

кадастру у складі містобудівного кадастру на (+1,0 млн грн) за рахунок 

збільшення надходжень по управлінню містобудування та архітектури, а саме: 

по загальному фонду міського бюджету за кодом 24060300 ‟Інші 

надходження” ‒ (+300,0 тис грн); 

по спеціальному фонду міського бюджету за кодом 241700000 

‟надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту” ‒ (+700,0 тис. грн). 

Також постійною комісією була внесена пропозиція здійснити 

перерозподіл видатків по головному розпоряднику коштів ‒ управлінню охорони 

здоров’я міської ради, а саме:  

збільшити видатки за КПКВ 0712152 ‟Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я” (фінансова підтримка Кропивницькій міській організації 

‟ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ”) на (+545,0 тис. грн) за 

рахунок зменшення видатків резервного фонду на (-545,0 тис. грн). 

 

Райкович А.П.: 

Надаю слово співдоповідачу з даного питання ‒ Волкову І.В., голові 

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

та соціально-економічного розвитку. 

 

Волков І.В., голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, 

депутат міської ради (координатор фракції політичної партії ‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний головуючий! 

Шановні колеги! 

Шановні присутні, представники виконавчих органів, засобів масової 

інформації! 
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Хотів би озвучити декілька тез з позиції постійної комісії міської ради з 

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

розвитку стосовно проекту міського бюджету на 2018 рік, який ми сьогодні 

розглядаємо.  

Якщо в державі бюджетоутворюючим податком є податок на додану 

вартість, то у місцевому бюджеті в частині доходів бюджетоутворюючим 

податком є податок на доходи фізичних осіб, який у проекті міського бюджету 

на 2018 рік становить майже 800,0 млн грн (67,8 %). Хотів би звернути увагу, що 

у минулі роки другим за величиною був податок на землю.  

У проекті міського бюджету на 2018 рік податок на землю займає четверте 

місце після єдиного податку та акцизного збору. Мені здається, що питання тут 

полягає не в тому, що значно зросли надходження від акцизного збору і єдиного 

податку, а в тому, що ми маємо певний ресурс та можливість. На мій погляд, ми 

мали б отримувати більший дохід від сплати податку за землю, яка за моїми 

підрахунками знаходиться на минулорічному рівні. Для цього виконавчим 

органам треба працювати більш наполегливо, в тому числі управлінню 

земельних відносин досить жорстко ставити питання в площині повноти сплати 

податку за землю, боргів щодо земельних відносин, укладенню нових договорів.  

Я б хотів наголосити на тому, що всі члени постійної комісії з питань 

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

розуміють те, що коштів, закладених по медичній та освітній субвенціях, на 

жаль, на 2018 рік недостатньо.  

Особливо це відчувається щодо освітньої субвенції. За деякими 

підрахунками не вистачатиме більше ніж 100,0 млн грн. Думаю, що вже сьогодні 

потрібно писати листи до Кабінету Міністрів України, щоб позначати цю 

проблему, і сподіватися, що у Києві нас чують і бачать, що ми не можемо аж до 

такого рівня оптимізувати освітню та медичну мережі, щоб погасити дефіцит до 

200,0 млн грн освітньої та близько 100,0  млн грн медичної субвенцій.  

Ще одна проблема, яка можливо чекає на нас у 2018 році ‒ важко 

прорахувати ситуацію з теплопостачанням та теплогенеруючими 

підприємствами міста. Всі знають, яка складна ситуація була у цьому році.                        

На 2018 рік передбачено 16 млн грн на реструктуризацію боргів за спожитий газ, 

більше 16 млн грн фінансової допомоги від операційних збитків                                                

по КП ‟Теплоенергетик”.  

Народні депутати, які лобіюють інтереси міста, направляють кошти через 

програми соціально-економічного розвитку по лінії Кабінету Міністрів України 

для впровадження різних проектів. На жаль, часто так буває, що ми запізнюємося 

із розробленням проектно-кошторисної документації або не передбачаємо на неї 

кошти, тому бувало, що державні кошти поверталися до Києва або не 

використовувалися належним чином.  

Я пропонував, окремо у бюджеті потрібно передбачати кошти на проектно-

кошторисну документацію. Начальник фінансового управління мене переконала, 

що це мають робити представники виконавчих органів в своїх програмах і 

вчасно. Користуючись нагодою, звертаюся до керівників виконавчих органів з 

пропозицією відслідковувати надходження коштів субвенцій з державного 
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бюджету та одразу виносити на сесію питання щодо коштів на розроблення 

проектно-кошторисної документації.  

Позитивним у проекті міського бюджету на 2018 рік є те, що вперше 

передбачено велику суму коштів на Громадський бюджет. Ці кошти будуть 

використані відповідно до ініціатив територіальної громади. Якщо вдасться по 

бюджету розвитку виконати арку на передбачені 25 млн грн і реконструювати 

набережну (1 млн грн ‒ Громадський бюджет, 3 млн грн ‒ бюджет розвитку,                      

25 млн грн ‒ попередньо передбачено у Державному бюджеті за ініціативи 

депутата Яриніча К.В., але цифра має бути уточненою), то можна вважати 

бюджет 2018 року таким, що вдався. 

Сьогодні даним проектом рішенням закладається фундамент для цього 

всього. Ідеального бюджету не буває, тому проблеми, які я позначив, мають 

місце. Разом з тим, вважаю, що бюджет складений професійно та збалансовано.  

Було проведено два засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, на які 

запрошувалися керівники всіх фракцій. Любов Тимофіївна озвучила пропозиції 

комісії.  

Постійна комісія схвалила та підтримала винесення проекту міського 

бюджету на 2018 рік на розгляд сесії міської ради. Фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність” буде голосувати в цілому за проект 

міського бюджету на 2018 рік. Але ми будемо прискіпливо ставитися та 

аналізувати галузеві програми в частині галузі житлово-комунального 

господарства, капітального будівництва.  

Вважаємо підхід, який застосовується, правильним: спочатку затвердити 

міський бюджет, як матрицю, а потім здійснювати розподіл об’єктів на округах 

у галузевих програмах.  

Закликаю всіх депутатів забути про політичні амбіції та підтримати 

бюджет міста на 2018 рік. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Проект міського бюджету на 2018 рік обговорювався на погоджувальній 

нараді, схвалений виконавчим комітетом міської ради, погоджений профільною 

постійною комісією. Переходимо до обговорення. 

 

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

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Профільна постійна комісія також вносила пропозицію змінити назву 

об’єкта ‟Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до парку 

‟Козачий острів” на ‟Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської 

до вул. Київської”. 

 

Бочкова Л.Т.: 

Така пропозиція була. Вона погоджена профільною постійною комісією.  
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Міський голова Райкович А.П., Бочкова Л.Т. відповіли на  запитання 

депутатів Линченка М.Д., Ларіна А.С., Кролевця А.В., Рокожиці О.Л. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), висловила зауваження щодо незбалансованості 

проекту міського бюджету на 2018 рік в частині розподілу видатків на  галузь 

освіти.  

 

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

‟САМОПОМІЧ”), подякував фінансовому управлінню за доступну презентацію 

проекту міського бюджету на 2018 рік та закликав депутатів підтримати 

проект рішення.  

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний), як представник 

медичної галузі міста звернув увагу депутатів на необхідність внесення у 

майбутньому коригувань до міського бюджету з метою збільшення видатків на 

вторинну ланку медицини.  

 

Райкович А.П.: 

Міський бюджет не може не переглядатися, тому що залежить від багатьох 

чинників.  

Ми будемо звертатися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з 

питань підтримки галузей освіти та охорони здоров’я щодо збільшення 

фінансування.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловив позицію фракції 

політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” стосовно проекту 

міського бюджету на 2018 рік, побажав в подальшому виважено, послідовно  

підійти до наповнення його фінансових показників із залученням до цього процесу 

всіх депутатів.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому 

з урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Бюджет міста на 2018 рік затверджено. 

В якості інформації хочу повідомити, що держава та Президент особисто 

достойно оцінив роботу Бочкової Любові Тимофіївни, присвоївши їй звання 

‟Заслужений економіст України”.  

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіти 

голів постійних комісій Міської ради міста Кропивницького”. 

 

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

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

Є пропозиція рухатися далі по питаннях, необхідних для територіальної 

громади, та перенести заслуховування звітів голів постійних комісій на більш 

пізніший термін.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

 Порядок розгляду питань у порядку денному був обговорений на 

погоджувальній нараді. На засідання постійної комісії міської ради з питань 

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

було погоджено звіт голови комісії Волкова І.В. та прийнято рішення винести 

розгляд звіту на найближче засідання сесії міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волков І.В. 

підготувався до звіту.  

За моїм дорученням секретар міської ради попереджав всіх без виключення 

голів постійних комісій, щоб вони підготувалися до звітів.  

 

Шановні колеги! 

Переходимо до заслуховування звіту голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

Доповідач Волков І.В. ‒ голова постійної комісії міської ради з питань 

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

 

Волков І.В., голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

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

звіт (додається). 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив побажання 

фінансовому управлінню міської ради із залученням спеціалістів проводити 

навчання членів комісії стосовно ознайомлення з нормативно-правовою базою у 

сфері бюджетного законодавства.  

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У мене є пропозиція взяти до відома звіт голови постійної комісії міської 

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

економічного розвитку Волкова І.В. та продовжити строк повноважень                               

на один рік.  

 

Волков І.В. відповів на запитання секретаря міської ради Табалова А.О. та 

депутата Краснокутського О.В. стосовно співпраці з органами ДФС у 

Кіровоградській області, озвучив орієнтовні цифри щодо наповнення міського 

бюджету по надходженнях зі сплати податку на доходи фізичних осіб                                 

у 2018 році, звернув увагу на необхідність більш тісної співпраці виконавчих 

органів міської ради з територіальними органами ДФС щодо наповнення 

(доходів) міського бюджету та озвучив власне бачення такої співпраці. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Висловив своє бачення щодо можливостей наповнення міського бюджету, 

в тому числі за рахунок надходжень по сплаті податку на доходи фізичних осіб. 

Запропонував виконавчим органам опрацювати інформацію щодо надходжень зі 

сплати за землю. Наголосив на ефективності роботи постійної комісії міської 

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

економічного розвитку. 

Пропоную продовжити строк повноважень голови постійної комісії 

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

економічного розвитку Волкова І.В. на один рік. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Є пропозиція звіт голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волкова І.В. 

взяти до відома, а рішення щодо продовження строку повноважень приймати 

після заслуховування всіх звітів голів постійних комісій. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. взяти до відома звіт 

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

планування та соціально-економічного розвитку Волкова І.В. та продовжити 

строк повноважень на один рік. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. звіт голови постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку Волкова І.В. взяти до відома. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1361 “Про звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку” (додається). 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), задала запитання, чому не звітують інші 

голови постійних комісій.  

 

Райкович А.П.: 

Валентино Сергіївно! 

Розділю Ваше запитання на дві частини. Я відповім на першу частину, а 

секретар міської ради надасть інформацію стосовно другої частини .  

Перше ‒ окрім депутата Волкова І.В. від голів постійних комісій 

пропозицій щодо звіту не надійшло.  

Будь ласка, Андрію Олександровичу! 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Я пропонував включити це питання до порядку денного наступного 

засідання десятої сесії міської ради. 

Просто Ігор Вікторович був дуже наполегливим в тому, щоб прозвітувати 

швидше. Йому надали таку можливість. 

Найближчим часом ми почуємо звіти всіх голів постійних комісій.  

 

Райкович А.П.: 

Якщо хтось з голів постійних комісій готовий до звіту і наполягає на тому, 

щоб звітувати сьогодні, ми надамо таку можливість. Якщо ні, то протягом місяця 

голови постійних комісій повинні підготуватися до звітів і прозвітувати.  
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Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста”. Проект рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки  населення міської ради. 

Немає необхідності в наданні інформації? Немає.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Я пропоную внести зміни до даного проекту рішення з урахуванням 

коригування сум одноразової адресної грошової допомоги у депутатських 

зверненнях: від 21.12.2017 № 3403-мр/зв, від 14.12.2017 № 3361-мр/зв,                                

від 13.12.2017 № 3338-мр/зв, від 14.12.2017 № 3362-мр/зв, від 19.12.2017                              

№ 3396-мр/зв, від 13.12.2017 № 3337-мр/зв, від 13.12.2017 № 3339-мр/зв,                           

від 13.12.2017 № 3334-мр/зв, від 13.12.2017 № 3336-мр/зв, від 21.12.2017                             

№ 3406-мр/зв, від 21.12.2017 № 3405-мр/зв. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Пропоную доповнити даний проект рішення пунктом 3: ‟Внести зміни до 

рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1141, а саме: 

у пунктах 1, 2 цифри та слова ‟362 400,00 грн (триста шістдесят дві тисячі 

чотириста гривень) замінити на 380 350,00 грн (триста вісімдесят тисяч триста 

п’ятдесят гривень)”; 

у додатку до рішення в пункті 65 цифри ‟7 000” замінити на ‟24 950”.” 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

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

урахуванням пропозицій, внесених депутатами Ніжніковою А.О., Бєловим В.В. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1362 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Під час формування порядку денного четвертого засідання десятої сесії від 

депутатів надійшли пропозиції щодо включення питань до розгляду. 



23 
 

Пропоную перейти до розгляду питання денного “Про внесення змін 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 № 1637. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прошу оголосити перерву для проведення консультацій.  

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 16.27. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 33 депутати, відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Шановні депутати! 

Виникла термінова необхідність розглянути питання та прийняти рішення 

стосовно повноважень служби у справах дітей виконавчого комітету міської 

ради на придбання нерухомого майна.  

Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради питання 

‟Про надання повноважень службі у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення без реєстраційного номера. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

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

надання повноважень службі у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення без реєстраційного номера. 
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Доповідач Тихомовська Т.М. ‒ начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1363 “Про надання повноважень службі у 

справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань відповідно до пропозиції депутата 

Зайченка В.В.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

У мене є питання стосовно розгляду питань порядку денного. Пропозиція 

депутата Зайченка В.В. проголосована, але питання були включені до порядку 

денного додатково, тобто повинні розглядатися після всіх питань, включених 

раніше.  

Після звітів голів постійних комісій та того питання, яке ми щойно 

включили і проголосували, за порядком денним ми маємо розглядати питання 

щодо перейменування виконавчих органів міської ради, комунальних 

підприємств. Ми не змінювали послідовність розгляду питань у порядку 

денному. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми розглянули питання про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста та щодо коригування міського бюджету на 2017 рік. 

Погоджуюся з тим, що треба проголосувати за порядок розгляду питань у 

порядку денному.  

Депутати, які сьогодні вносили пропозиції щодо включення додаткових 

питань до порядку денного, пропонували розглянути їх перед розглядом питань 

щодо перейменувань.  

Депутат Шамардін О.С. вносив пропозицію та наполягав на тому, щоб 

першочергово розглянути питання щодо регулювання земельних відносин. 

Потім він зняв свою пропозицію.  

Депутат Зайченко В.В. вніс пропозицію розглянути питання ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про 
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затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”,                                

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради міста                                        

від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”, 

проекти рішень за реєстраційними № 1637, 1636, після питання стосовно 

бюджету та звіту голови постійної комісії. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Я вніс пропозицію включити до порядку денного десятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін 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”, ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради міста від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”, проекти рішень за реєстраційними                              

№ 1636, 1637, в частині об’єктів по проведенню капітальних ремонтів житлових 

будинків, внутрішньодворових доріг і мереж зовнішнього освітлення та 

розглянути це питання зараз.   

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Зайченка В.В. та депутатів, 

які запропонували включити додаткові питання до порядку денного,  розглянути 

зазначені питання зараз, потім розглянути питання щодо перейменування 

виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 5, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

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” 

2 2 0 1 5 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 
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‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 2 0 0 2 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

3 0 0 1 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 1 0 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 0 1 2 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 

 

2 0 0 0 2 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня                         

2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1636. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Доповів по проекту рішення. 

Як доповідала Любов Тимофіївна під час розгляду питання щодо внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік, нам були доведені граничні показники як 

по Програмі розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки, так і по Програмі утримання, благоустрою 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                           

на 2017-2021 роки.  

На дану програму передбачено 77,575 млн грн, з них:  

по загальному фонду передбачено 30,500 млн грн 

по спеціально фонду ‒ 47,075 млн грн. 

Пояснив додатки до Програми. 

Крім того, у пункті ‟Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації*” технічно пропущена одна 

адреса: ‟вул. Ушакова (між вул. Куроп’ятникова та вул. Яновського)”.  
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановний Вікторе Івановичу! 

Я так зрозумів, що у наступному році буде проводитися капітальний 

ремонт вулиці Короленка. Це магістральна вулиця з інтенсивним рухом. 

Громадяни будуть мати ускладнення з пересуванням, тому пропоную 

передбачити у Програмі ремонт вулиці Добровольського до проведення ремонту 

вулиці Короленка, щоб забезпечити нормальний об’їзний шлях. 

 

Кухаренко В.І.: 

Питання розглядалося. Вулиця буде перекриватися частково. Об’їзд 

передбачався по вулицях Сиваській та Варшавській.  

Відповів на зауваження депутата Розгачова Р.О. щодо ознайомлення з 

титульним списком об’єктів. 

Кухаренко В.І., депутати Санасарян Р.Р., Демченко М.І. обговорили 

питання облаштування тротуарних доріжок по вул. Межовий Бульвар та                                            

по вул. Ушакова. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):  

Звернув увагу присутніх на порушення вимог чинного законодавства, 

Регламенту міської ради в частині оприлюднення та винесення на розгляд 

четвертого засідання сесії міської ради проектів рішень № 1636, 1637. 

Закликаю депутатів не голосувати, розглянути ці програми в робочому 

порядку в січні, залучити до обговорення всіх депутатів та дійти до узгодженої 

думки. Це моя пропозиція.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради, зауважив, що депутат має право з 

голосу вносити будь-який проект рішення, нагадав про випадки, коли засідання 

профільних постійних комісій міської ради проводилися безпосередньо перед 

самим засіданням сесії, запропонував визначатися шляхом безпосереднього 

голосування.  

 

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

‟ВО ‟Свобода”), повідомив, що фракція ‟ВО ‟Свобода” не буде підтримувати 

проект рішення № 1636 у зв’язку з тим, що він внесений з порушенням 

Регламенту і чинного законодавства. 

 

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

Ляшка), прокоментував інформацію, надану щодо оприлюднення проектів 

рішень № 1636, 1637, а також запропонував перед тим, як вносити ті чи інші 

об’єкти до галузевих програм, виїжджати на місце для вивчення степені 

критичності ситуації і включати їх на підставі зроблених висновків.   
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня                           

2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” за 

основу і в цілому з урахуванням змін, озвучених начальником Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми 

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки”. Зупинено розпорядженням міського голови міста 

Кропивницького від 26.12.2017 № 16-р (додається). 

 

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” 

2 0 0 4 6 

“НАШ КРАЙ” 

 

7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 1 1 

“Опозиційний блок” 

 

5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

3 0 0 1 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 1 0 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

 

1 0 0 1 2 
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“Рідне місто” 

 

3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 

 

0 0 0 2 2 

Позафракційні 

 

2 0 0 0 2 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 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 № 1637. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”), розкритикував зміни до Програми утримання, благоустрою 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                       

на 2017-2021 роки, запропоновані проектом рішення № 1637. Наголосив, що 

відповідно до зазначених змін із Програми виключені об’єкти, по яких було 

заплановано виконання робіт. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради, доповів по проекту рішення в частині перерозподілу 

коштів по Програмі. Відповів на запитання депутата Демченка М.І. щодо робіт 

по реконструкції греблі р. Сугоклея та ремонту конструктивних елементів, 

щодо освітлення вул. Суворова. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні депутати! 

Оскільки вже так склалося, що ми розглядаємо зміни до Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки, було заявлено, що депутати мають право 

вносити свої пропозиції в процесі обговорення, вношу пропозицію включити                       

до Програми заходи: 

освітлення вулиць Новоукраїнської та Степанова (люди зверталися більше 

року тому); 

ремонт прибудинкових територій житлових будинків по                                                                       

вул. Добровольського, 3, 5, 7. 

Прошу поставити мою пропозицію на голосування. 

 

Капітонов С.І.: 

Вікторе Івановичу! 
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Надайте інформацію стосовно об’єктів, з яких зняті кошти та на які об’єкти 

перерозподілені.  

 

Кухаренко В.І.: 

Кошти з об’єктів не знімалися. Головне управління житлово-комунального 

господарства міської ради у своїй діяльності керується тільки документами, 

затвердженими міською радою. Коли у 2016 році формувалася Програма,                              

був здійснений розподіл об’єктів по роках. Ці об’єкти залишилися у Програмі.   

Їх не виключали. З іншою інформацією по об’єктах можна ознайомитися в 

управлінні.  

Стосовно двох об’єктів, виключених з переліку, є акти обстеження 

балансоутримувача, в яких зазначено, що покрівлі у будинках потребують не 

капітального, а поточних ремонтів, які будуть виконані балансоутримувачем ‒ 

ЖЕО № 1.  

 

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

Олега Ляшка): 

Прошу включити до Програми наступні заходи: 

асфальтування прибудинкової території будинків по                                                        

вул. Яновського, 62, 64; 

встановлення світлофора по вул. Межовий Бульвар, у зв’язку з тим, що там 

відсутні навіть пішохідні доріжки; 

у підрозділі ‟Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза” 

включити об’єкт ‟вул. Суворова” та включити об’єкти ‟пров. Профспілковий 

(від річки до вул. Ушакова”, ‟від вул. Межовий Бульвар по вул. Суворова до 

пров. Глінки” (є звернення від мешканців). 

 

Кухаренко В.І.: 

Хочу звернути увагу, на те, що на Вашому виборчому окрузі 

передбачається виконати ремонт трьох прибудинкових територій (зачитав 

адреси). Програмою не передбачено фінансового ресурсу на виконання робіт по 

ще двох адресах.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Вікторе Івановичу! 

Є пропозиція включити до Програми об’єкти відповідно до звернень 

депутата Гребенчука Ю.Ф.: 

ремонт прибудинкових доріг за адресами по вул. Волкова, 12,                               

Бєляєва, 9, 7, корп. 3; 

ремонт тротуарів по вул. Панфіловців (від вул. Бєляєва до вул. Волкова, 

вздовж будинків за адресами: вул. Бєляєва, 9, 11, вул. Волкова, 12, 14, корп. 2). 

Стосовно мого виборчого округу ‒ № 19, не враховані всі пропозиції: 

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Дарвіна; 
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реконструкція електромережі у гуртожитку по вул. Кільцевій, 7. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Враховуючи те, що від депутатів вже надходять пропозиції до проекту 

рішення, хочу проінформувати, що 09 листопада 2017 року я звернувся зі 

зверненням на адресу міського голови, яким вніс 4 пропозиції щодо можливих 

коригувань Програми на 2018 рік, але надані мною пропозиції не були враховані. 

Тому пропоную у додатку 2 розділу ІІ пунктом 4.62 передбачити 

прибудинковий ремонт дороги по вул. Волкова, 11, корп. 2. 

Також пропоную перенести з 2019 на 2018 рік позицію 39, доповнивши 

додаток 2 розділ ІІ пунктом 4.63 ‒ прибудинковий ремонт дороги                                               

по вул. Пацаєва, 5, корп. 1, 3. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Сьогодні я отримав відповідь від Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. У мене було дві пропозиції щодо 

Програми: 

освітлення пров. Петра Левченка (враховано у Програмі); 

асфальтування дороги по вул. Петра Левченка (пропозиція). 

 

Кухаренко В.І.: 

Пропозиції щодо асфальтування доріг ми розглядали при прийнятті 

попереднього рішення.  

 

Кролевець А.В.: 

Тоді цю проблему можна скоригувати у січні. Але я отримав листа                             

від Головного управління житлово-комунального господарства про те, що це 

питання буде сьогодні розглянуте під час коригування Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-                            

2021 роки.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Навіщо потрібна профільна постійна комісія, яка спільно з управлінням 

ЖКГ мала б займатися цими питаннями, якщо вона не працює і не вносила 

корективи, пропозиції і т. д. Цей проект рішення не влаштовує нікого з 

депутатського корпусу. Пропоную доопрацювати це питання і винести на 

розгляд наступної сесії міської ради. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Пропоную включити до Програми об’єкти: 

освітлення вул. Салганні піски, пров. Вишневого.  
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Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Надходили неодноразові звернення до нашої політичної партії з приводу 

капітального ремонту даху по вул. Академіка Корольова, 38.  

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Вікторе Івановичу! 

Дуже дивно, що так швидко виїхали на місце, склали акт щодо стану 

покрівель у житлових будинках за адресами по вул. Варшавській, 2-а, 2-б. Хотів 

би запросити Вас надати відповідь жителям, які за власний кошт ремонтують 

зазначені покрівлі.  

У зв’язку з чим було виключено об’єкт щодо освітлення вулиць 

Олександра Олеся та Олега Ольжича? Громадськість письмово зверталася до 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                   

Мосіна О.В. з цього питання. Була відповідь, що ця вулиця буде врахована у 

Програмі на 2018 рік.  

Вношу пропозицію включити у Програму утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2018 рік 

захід ‒ капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Олександра Олеся та 

Олега Ольжича. Розглянути питання щодо капітального ремонту покрівель 

будинків по вул. Варшавській, 2-а, 2-б.  

 

Кухаренко В.І.: 

Є акти за підписом балансоутримувача.  

 

Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Протягом року я подаю пропозиції щодо освітлення вулиць, але їх не 

враховують. Прошу включити до Програми заходи щодо освітлення вулиць: 

трикутник – перехрестя біля ЗОШ № 7, а саме: вул. Солдатська, Генерала 

Шумілова, пров. Поштовий; пров. Арнаутовський; пров. Компаніївський;                      

пров. Гризодубової.  

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Прошу включити до Програми захід щодо капітального ремонту покрівлі 

будинку по вул. Пацаєва, 6, корп. 3. 

 

Цертій О.М.: 

Є необхідність врахувати у змінах до Програми на 2018 рік об’єкт ‒ ремонт 

прибудинкових доріг по вул. Козакова, 59. Також поставити на голосування 

пропозиції депутатів до Програми пакетом.  
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), прокоментував своє негативне відношення щодо підготовки і розгляду 

проекту рішення міської ради № 1637 та пояснив суть своєї пропозиції до даного 

проекту рішення. 

 

Капітонов С.І.: 
Андрію Павловичу! 

Депутати бачать, як неякісно підготовлений даний проект рішення. 

Депутати звертаються, вносять пропозиції.  

Звертаюся з проханням зняти з розгляду даний проект рішення та 

відправити на доопрацювання. Нехай збереться профільна постійна комісія, 

голови фракцій, опрацюють, внесуть свої пропозиції, потім ми приймемо 

рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Міський голова одноосібно не вирішує такі питання. Саме тому депутати 

у сесійній залі вносять свої пропозиції на розгляд ради.  

 

Депутати Кролевець А.В., Демченко М.І., прокоментували свої пропозиції 

до проекту рішення. Шамардін О.С. запропонував взяти проект рішення за 

основу та перейти до голосування стосовно озвучених пропозицій. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

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” 

 

3 0 0 3 6 

“НАШ КРАЙ” 

 

7 0 0 0 7 
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‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 2 2 

“Опозиційний блок” 

 

5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

3 0 0 1 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 0 2 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 

 

3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 

 

0 0 0 2 2 

Позафракційні 

 

1 0 1 0 2 

 

Шановні депутати! 

В ході обговорення депутатами запропоновано внести доповнення до 

проекту рішення № 1637. 

Першою надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. проголосувати за 

всі пропозиції депутатів в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 5, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Смірнова В.О. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 
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Ставлю на голосування пропозицію депутата Демченка М.І. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

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” 

4 0 0 2 6 

“НАШ КРАЙ” 

 

0 0 2 5 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 0 0 2 

“Опозиційний блок” 

 

0 0 0 5 5 

‟УКРОП” 

 

1 0 0 3 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 

 

0 0 0 3 3 
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ВО ‟Свобода” 

 

2 0 0 0 2 

Позафракційні 

 

0 0 1 1 2 

 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ларіна А.С. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Бєлова В.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

Депутати Волков І.В., Цертій О.М. наголосили на порушеннях чинного 

законодавства в ході винесення проекту рішення № 1637 на розгляд сесії міської 

ради та прокоментували результати голосування за пропозиції депутатів до 

даного проекту рішення.  
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Секретар міської ради Табалов А.О. висловив власну думку щодо 

вищезазначеного питання. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Зараз 18.00 година. Ставлю на голосування пропозицію продовжити 

роботу четвертого засідання десятої сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М., Волков І.В. висловили незадоволення щодо порушення засад 

демократії в ході винесення на розгляд сесії міської ради проектів рішень                                 

№ 1636, 1637, розгляду та вибіркової підтримки пропозицій окремих депутатів. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням підтриманих змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення “Про внесення змін 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”. Зупинено розпорядженням 

міського голови міста Кропивницького від 26.12.2017 № 17-р (додається). 
 

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” 

2 2 0 1 5 

“НАШ КРАЙ” 

 

7 0 0 0 7 
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‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 0 0 

“Опозиційний блок” 

 

5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

3 0 0 1 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 

 

3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 

 

0 2 0 0 2 

Позафракційні 

 

1 0 1 0 2 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради”. Проект рішення без реєстраційного номера (запропоновано до 

розгляду депутатами). Доповідач 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” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1366 “Про внесення змін до рішення 

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

загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради” 

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

надання КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, 

КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Соколовській, 2”. Проект рішення 

без реєстраційного номера (запропоновано до розгляду депутатами). Доповідач 

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” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1367 “Про надання КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Соколовській, 2” (додається). 
 

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

затвердження Положення про відзнаку міської ради та виконавчого комітету                     

м. Кропивницького ‟За заслуги” І, ІІ ступенів”. Проект рішення без 

реєстраційного номера (запропоновано до розгляду депутатами). Доповідач 

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

 

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

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

Шановні депутати! 

У даному проекті рішення нівелюється поняття відзнаки міської ради. 

Раніше для отримання ордена або найвищої відзнаки на рівні держави треба було 

пройти декілька ступенів. Приймаючи це рішення, ми відміняємо таку норму. 

Положенням, яке діяло раніше, були передбаченні виключні випадки для 

отримання найвищої нагороди за відсутності нижчої за рівнем. 

Я не буду голосувати за даний проект рішення. 

 

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

Депутатам розданий проект рішення, в редакції, затвердженій виконавчим 

комітетом міської ради.  

Даним проектом рішення пропонується виключити з Положення пункт 7 
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наступного змісту: ‟Нагрудним знаком, як правило, нагороджуються особи, які 

раніше нагороджувалися відзнаками міської ради та виконавчого комітету 

(Почесною грамотою, Грамотою, Подякою).” 

Також пункт 9 ‟Нагрудним знаком, як виняток, може бути проведено 

нагородження посмертно осіб, які раніше не мали відзнаки міської ради та 

виконавчого комітету, але відомі або стали відомими завдяки особистій активній 

участі у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення” 

пропонується викласти в новій редакції: ‟Нагородження нагрудним знаком ‟За 

заслуги” І, ІІ ступенів може бути проведено посмертно”, вважати даний пункт 

пунктом 8. 

 

Райкович А.П.: 

Які будуть пропозиції? 

 

Краснокутський О.В.: 

Пропоную передбачити у Положенні про відзнаку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького ‟За заслуги” І, ІІ ступенів норми, 

затверджені у 2005 році.  

 

Фросіняк Р.В., голова Подільської районної у м. Кропивницькому 

ради: 

Так як це питання розглядалося виконавчим комітетом міської ради, хотів 

би пояснити наступне. Зазначене Положення діє з 2005 року. Протягом всього 

часу не було норм, про які зараз говорить депутат Краснокутський О.В. А зараз, 

чомусь вважається, що без цих норм Положення стане гірше. Є пропозиція 

дотримуватися норм, які були започатковані у 2005 році.  

 

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” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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

надання Розливану В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андріївській”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1427. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління 
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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” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1368 “Про надання Розливану В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андріївській” (додається). 
 

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

надання Хлопенку В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1245. Доповідач 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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1369 “Про надання Хлопенку В.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)” (додається). 

 

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

перейменування виконавчих органів, комунальних підприємств “Про 

затвердження Статуту комунального підприємства ‟РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО ‟ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА” у новій 

редакції”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач Велика О.В. ‒ 

редактор вісника міської ради ‟Вечірня газета”. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1370 “Про затвердження Статуту комунального 

підприємства ‟РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО ‟ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА” у новій редакції” (додається). 
 

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

перейменування фінансового управління Кіровоградської міської ради та 

затвердження Положення про фінансове управління Міської ради міста 

Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 769 (доопрацьований). 

Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Зараз ми будемо розглядати питання ‟Про перейменування фінансового 

управління Кіровоградської міської ради та затвердження Положення про 

фінансове управління Міської ради міста Кропивницького”. Наступним ми 

розглядатимемо питання ‟Про затвердження Положення про відділ культури і 

туризму Міської ради міста Кропивницького в новій редакції”. 

Ці проекти рішень по суті однакові, але відрізняються тим, що у першому 

проекті рішення слово ‟МІСЬКОЇ” написано з великої літери, а у другому ‒ з 

маленької.  

На нашу думку правильно писати: ‟міської ради міста Кропивницького”. 

Думаю, що треба уніфікувати підхід для таких перейменувань на підставі нашого 

попереднього рішення, коли ми позбавилися назви ради ‟Кіровоградська міська 

рада”.  

Пропоную вчинити так, як це зробив відділ культури і туризму міської 

ради, визначитися для всіх рішень, що слова ‟міської ради” пишуться з маленької 

літери, слово ‟Кропивницького” пишеться з великої літери. 

 

Райкович А.П.: 

Ви пропонуєте визначитися шляхом голосування чи обговорення? 

 

Волков І.В.: 

Я пропоную визначитися шляхом голосування і надалі застосовувати один 

єдиний підхід.  
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Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб розглядати питання щодо визначення написання назви 

міської ради (з великої чи з маленької літери), прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

В залі лунають репліки депутатів. 

 

Райкович А.П.: 

Для прийняття рішення треба винести питання на розгляд сесії. Моє 

доручення не почуте. Ігор Вікторович пропонує визначитися зараз, 13 депутатів 

підтримали його пропозицію. Значить це питання зараз ми не обговорюємо на 

сесійному засіданні. Що не так? 

На голосування ставилася пропозиція розглядати це питання зараз на 

засіданні сесії: написання назви ради з великої, малої літери чи як рекомендувала 

Верховна Рада України ‒ Кропивницька міська рада. 

Ставлю на голосування пропозицію, розглядати ці питання по мірі їх 

надходження відповідно до пропозиції депутата Волкова І.В. та 

рекомендаційного листа Верховної Ради України. 

 

Волков І.В.: 

Шановний Андрію Павловичу! 

Для мене є очевидною розгубленість депутатів, які не зрозуміли за що 

голосували.  

Хочу нагадати, що на попередньому засіданні сесії міської ради було 

затверджено Положення про управління освіти міської ради міста 

Кропивницького та визначено написання малих і великих літер в цій назві. Я 

запропонував застосувати це як прецедент, як єдиний підхід, щоб не було 

плутанини в документах.  

Ще раз прошу поставити на голосування пропозицію застосовувати 

єдиний підхід ‒ слово ‟міської” писати з маленької літери.  

 

Райкович А.П.: 

Інформую, що міський голова повинен поставити на голосування ще одне 

питання, з яким звернулася Верховна Рада України.  

Крім того, кафедра української мови Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка надала висновок, що 

назву треба писати з великої літери. Наші управління також надали такий 

висновок.  
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Ми обговорювали це питання і дійшли до порозуміння. Зараз Ви вносите 

це питання у сесійну залу для розгляду.  

 

Шановні депутати! 

Прошу визначитися стосовно включення цього питання до порядку 

денного та розгляду зараз у сесійній залі. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Є необхідність у доповіді депутата Волкова І.В.? 

Він висловив думку фракції стосовно правопису назви ради. На думку 

фракції у назві слово ‟міська” треба писати з маленької літери, а саме: ‟міська 

рада міста Кропивницького”.  

Філологи і представники виконавчих органів ради говорять про те, що 

назву треба писати з великої літери. Верховна Рада України пропонує 

найменувати раду Кропивницькою міською радою.  

Проінформуйте, як поставити на голосування це питання?  

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Якщо так ставиться питання, то пропоную взяти проект рішення ‟Про 

перейменування фінансового управління Кіровоградської міської ради та 

затвердження Положення про фінансове управління Міської ради міста 

Кропивницького” за основу. Поставимо на голосування пропозицію щодо 

написання назви з маленької літери. Наберемо голоси ‒ наберемо, не наберемо ‒ 

будемо голосувати за проект рішення з написанням назви з великої літери. 

Ще раз хочу наголосити, що в різних проектах рішень виконавчі органи 

по-різному зазначили назви.  

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб визначитися відносно правильності написання назви ради 

та взяти за основу проект рішення за реєстраційним № 769 (доопрацьований) 

‟Про перейменування фінансового управління Кіровоградської міської                            

ради та затвердження Положення про фінансове управління Міської ради                              

міста Кропивницького”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Першою надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. щодо написання з 

маленької літери в назві, а саме: ‟міська рада міста Кропивницького”.  

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Андрію Павловичу! 

Якщо надійшов лист від філологів, він є, ми можемо ним керуватися, якщо 

є такі рекомендації, то нехай написання буде з великої літери.  

 

Райкович А.П.: 

Це політичне питання, а не питання філології. 

На вимогу голови фракції політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 

оголошується перерва на 5 хвилин. 

 

Після перерви о 18.46. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 25 депутатів, відсутні 18 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

На підставі рішення міської ради від 27.11.2017 № 1236 ‟Про 

перейменування” переходимо до голосування за пропозиції по мірі їх 

надходження: 

1) У письмовій формі відтворювати назву з маленької літери: ‟міська рада 

міста Кропивницького”. 

2) У письмовій формі відтворювати назву з великої літери: ‟Міська рада 

міста Кропивницького” (зачитав листа завідувача кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка). 

3) Зачитав лист Апарату Верховної Ради України від 15.12.2017                                   

№ 08/25-511 щодо вимог чинного законодавства в частині найменування 

представницьких органів місцевого самоврядування як юридичної особи та 

рекомендації перейменувати раду на Кропивницьку міську раду. 
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Провести перейменування ради з дотриманням термінології, яка 

застосовується в нормативно-правових актах відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

Переходимо до голосування.  

Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкова І.В. відповідно до 

рішення міської ради від 27.11.2017 № 1236 у письмовій формі відтворювати 

назву ради з маленької літери: ‟міська рада міста Кропивницького”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування рекомендацію кафедри української                                      

мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету                                    

імені Володимира Винниченка у письмовій формі відтворювати назву з великої 

літери: ‟Міська рада міста Кропивницького”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Зважаючи на важкі перипетії, які відбувалися при перейменуванні міста, у 

зв’язку з тим, що на думку багатьох політиків та жителів міста Верховна Рада 

України порушила норми свого Регламенту, який має силу закону, нам дивно 

зараз чути про лист Керівника Апарату ‒ чиновника, який не є спікером, віце-

спікером чи депутатом Верховної Ради України. 

Пропозиція, яку Ви вносите, є досить серйозною. Для обговорення цієї 

пропозиції фракції потрібен час. Прошу оголосити перерву на 10 хвилин. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 18.58. 
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Час перерви сплив. Продовжуємо роботу засідання сесії. 

 

Шановні депутати! 

Ми розглянули два варіанти щодо написання слів у назві органу місцевого 

самоврядування ‟МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО ТА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”. Є 

пропозиція кафедри української мови щодо написання з великої літери та 

пропозиція від групи депутатів щодо написання з малої. Жоден з варіантів не 

набрав необхідної кількості голосів.  

Тому ставлю на голосування пропозицію розглянути та включити до 

порядку денного питання ‟Про перейменування” щодо розгляду листа Керівника 

Апарату Верховної Ради України. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 Не прийнято.  
 

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

фінансового управління Кіровоградської міської ради та затвердження 

Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького”. 

Проект рішення за реєстраційним № 769 (доопрацьований). Доповідач                      

Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1371 “Про перейменування фінансового 

управління Кіровоградської міської ради та затвердження Положення про 

фінансове управління Міської ради міста Кропивницького” (додається). 
 

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

затвердження Положення про відділ культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 789 

(доопрацьований). Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і 

туризму міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
 

Прийнято рішення № 1372 “Про затвердження Положення про відділ 

культури і туризму Міської ради міста Кропивницького в новій редакції” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування управління комунальної власності Кіровоградської міської 

ради”. Проект рішення за реєстраційним № 791 (доопрацьований). Доповідач 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1373 “Про перейменування управління 

комунальної власності Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

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

перейменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Кіровоградської міської ради та затвердження Положення про 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 795 

(доопрацьований). Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 1374 “Про перейменування управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської 

міської ради та затвердження Положення про управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради                   

міста Кропивницького” (додається). 
 

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

перейменування управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської 

міської ради та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                             

від 29 березня 2016 року № 150 ‟Про створення комунального підприємства 

‟Електротранс” Кіровоградської міської ради”, затвердження Статуту та 

передачу матеріальних цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 798 

(доопрацьований). Доповідач Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1375 “Про перейменування управління 

розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради та внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року                            

№ 150 ‟Про створення комунального підприємства ‟Електротранс” 

Кіровоградської міської ради”, затвердження Статуту та передачу 

матеріальних цінностей” (додається). 
 

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

затвердження Положення про міську дружину міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1630. Доповідач Федоров В.П. ‒ командир міської 

дружини. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1376 “Про затвердження Положення про міську 

дружину міста Кропивницького” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада                         

2017 року № 1232”. Проект рішення за реєстраційним № 1633 (доопрацьований). 

Доповідач Колодяжний С.О. ‒ начальник відділу фізичної культури та спорту 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1377 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1232” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада                                                 

2017 року № 1232”. Проект рішення за реєстраційним № 1640. Доповідач 

Паливода А.А ‒ начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1378 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1232” 

(додається). 
 

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

перейменування Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. Проект рішення за 
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реєстраційним № 786 (доопрацьований). Доповідач 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” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1379 “Про перейменування Кіровоградського 

міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” (додається). 
 

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

перейменування Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового 

перебування бездомних осіб”. Проект рішення за реєстраційним № 787 

(доопрацьований). Доповідач 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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1380 “Про перейменування Кіровоградського 

міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб” 

(додається). 
 

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

затвердження Положення про управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 822 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1381 “Про затвердження Положення про 

управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції” (додається). 
 

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

затвердження Положення про управління капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 784 (доопрацьований). Доповідач Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1382 “Про затвердження Положення про 

управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

в новій редакції” (додається). 

 

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

перейменування управління містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 778 (доопрацьований). 

Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 



54 
 

Прийнято рішення № 1383 “Про перейменування управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

перейменування Головного управління житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради та затвердження Положення новій редакції”. 

Проект рішення за реєстраційним № 801 (доопрацьований). Доповідач 

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1384 “Про перейменування Головного 

управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 

ради та затвердження Положення новій редакції” (додається). 
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проект рішення за 

реєстраційним № 810 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1385 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в новій 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проект рішення за 

реєстраційним № 811 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1386 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2” 

Кіровоградської міської ради” та затвердження Статуту в новій редакції ” 

(додається). 

 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проект рішення за 

реєстраційним № 812 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1387 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в новій 

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

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ” та затвердження Статуту в новій редакції. Проект рішення за 

реєстраційним № 813 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1388 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в новій 

редакції” (додається). 
 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” 

та затвердження Статуту в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 

814 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1389 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в новій 

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

перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟КІРОВОГРАД-

БЛАГОУСТРІЙ” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту 

в новій редакції та збільшення розміру статутного капіталу”. Проект рішення за 

реєстраційним № 804 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято рішення № 1390 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟КІРОВОГРАД-БЛАГОУСТРІЙ” КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту в новій редакції та збільшення 

розміру статутного капіталу” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

‟ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 

805 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1391 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” в новій 

редакції” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування комунального ПІДПРИЄМСТВА ‟КІРОВОГРАДСЬКА 

АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА” та затвердження Статуту в новій 

редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 806 (доопрацьований). Доповідач 
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Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1392 “Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟КІРОВОГРАДСЬКА АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА 

СЛУЖБА” та затвердження Статуту в новій редакції” (додається). 
 

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

перейменування КІРОВОГРАДСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ‟МІСЬКСВІТЛО” та 

затвердження Статуту в новій редакції ”. Проект рішення за реєстраційним № 

807 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1393 “Про перейменування 

КІРОВОГРАДСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ‟МІСЬКСВІТЛО” та 

затвердження Статуту в новій редакції” (додається). 
 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 

2005” в новій редакції та збільшення розміру статутного капіталу”. Проект 

рішення за реєстраційним № 808 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 



59 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1394 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 2005” в новій редакції 

та збільшення розміру статутного капіталу” (додається). 
 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ” в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 809 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1395 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ” в новій редакції” (додається). 
 

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

перейменування служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

Міської ради та затвердження Положення про службу у справах дітей 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 818 (доопрацьований). Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ 

начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 



60 
 

Прийнято рішення № 1396 “Про перейменування служби у справах 

дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради та затвердження 

Положення про службу у справах дітей Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького” (додається). 

 

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” 

 

6 0 0 0 6 

“НАШ КРАЙ” 

 

7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 0 0 

“Опозиційний блок” 

 

3 0 2 0 5 

‟УКРОП” 

 

2 0 0 0 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 0 2 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 0 0 

“Рідне місто” 

 

3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 

 

0 0 0 0 0 

Позафракційні 

 

1 0 0 0 1 

 

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

перейменування управління державного архітектурно-будівельного контролю 

Кіровоградської міської ради та затвердження Положення в новій редакції”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1644. Доповідач Сліпченко А.К. ‒ 

начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю міської 

ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1397 “Про перейменування управління 

державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської 

ради та затвердження Положення в новій редакції” (додається). 
 

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

перейменування управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 781 (доопрацьований). Доповідач 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” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1398 “Про перейменування управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування території                         

міста Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради                            

від 17 вересня 2013 року № 2456”. Проект рішення за реєстраційним № 1621. 

Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради. 

 

Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури 

міської ради, пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення та відповів на 

запитання депутата Демченка М.І.  
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Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

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

Є пропозиція пункт 3 проекту рішення зняти з розгляду у зв’язку з 

необхідністю зберегти цю територію за громадою міста.  

 

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

Олега Ляшка): 

Пропоную зняти пункт 7 даного проекту рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за основу. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Котенку Я.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                        

вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1255. 

Доповідач 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” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Андрію Павловичу! 

В залі відсутні депутати, тому не вистачає голосів для прийняття рішень. 

Є пропозиція оголосити перерву в роботі сесії, призначити день, зібратися і 

проголосувати ці питання. 
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Райкович А.П.: 

Оголошую перерву в роботі десятої сесії міської ради. Про дату та час 

проведення наступного засідання вам буде оголошено пізніше.  

Дякую за роботу! 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 

 

 


