
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  49 

п’ятого засідання дванадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 06 червня 2018 року м. Кропивницький 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На п’яте засідання дванадцятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 25 депутатів. Відсутні 18 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Шановні присутні! 

У роботі п’ятого засідання дванадцятої 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. 

 

Надав слово громадянам міста, які записалися на виступ:  

Яковлєвій Л.М., яка висловила свою думку щодо реорганізації                                           

НВ0 ЗОШ № 18 та закликала не підтримувати проект рішення міської ради                                                 

№ 1834 ‟Про оптимізацію мережі закладів освіти”. 

Міський голова Райкович А.П. пояснив, що всі рішення, які розглядаються 

міською радою, оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради в 

терміни, визначені чинним законодавством. Доручив заступнику міського голови 
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з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбі Н.Є., начальнику управління 

освіти міської ради Костенко Л.Д. провести роз’яснювальну роботу серед 

колективу начального закладу НВО ЗОШ № 18 про зміни, які відбудуться у 

навчально-виховному та адміністративному процесах, посадові обов’язки, 

повідомити про режим навчання, проінформувати батьківський колектив щодо 

покращення ефективності роботи навчального закладу в результаті проведення 

оптимізації.  
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

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

депутатів оголошення, заяви,  виступи? 

Надаю слово депутату Демченку М.І.  

 

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

Олега Ляшка): 

Шановні депутати! 

Щойно виступала вчитель НВО ЗОШ № 18, яка сказала про порушення 

закону України на право громади заслуховувати проекти рішень з питань в тому 

числі стосовно реорганізації школи. Цього зроблено не було.  

Передбачається поетапне заслуховування: збираються батьки, колектив і 

інформація заслуховується. До півтори тисячі дітей навчаються у цьому 

навчальному закладі. Слухання по питанню не проводилися, тому вчителі і 

батьки говорять про те, що вони не володіють інформацією.  

Вчора я задав запитання начальнику управління освіти міської ради 

Костенко Л.Д., скільки батьків за оптимізацію, а скільки проти? Вона не змогла 

відповісти на це запитання, тому що було зібрано двадцять чоловік, яким 

намагалися щось пояснити. Тобто порушено право громади заслухати 

інформацію і за результатами обговорення на громадських слуханнях винести 

рішення. З цього приводу у мене буде депутатське запитання. 

Прошу пані Костенко Л.Д. до перерви надати мені протокол зборів із 

зазначеною кількістю учасників та прийнятим рішенням. Якщо протокол не буде 

наданий, то я з цієї трибуни буду переконувати депутатів не голосувати за проект 

рішення міської ради № 1834 ‟Про оптимізацію мережі закладів освіти”. 

 

Райкович А.П.: 

Над цим питанням працювало ціле управління. Процедура була 

стовідсотково витримана.  
 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Чи є у депутатів депутатські запитання, усні запити? Немає. 

Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропонується розпочати сесійне засідання з розгляду питання ‟Про звіти 

голів постійних комісій Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”, 

потім перейти до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. Не 

буде заперечень?  
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”): 

Андрію Павловичу! 

Прохання в ході розгляду питань щодо регулювання земельних відносин 

спочатку розглянути питання з основного, а потім з додаткового переліку.  

 

Райкович А.П.: 

На третьому засіданні дванадцятої сесії міської ради ми зупинилися на 

розгляді питання за № 144. Продовжимо розгляд питань з порядкового                          

номера 145 по 163, а потім розглянемо питання з додаткового переліку.  

Шановні депутати! 

За моїм дорученням секретар міської ради провів співбесіду з головами 

постійних комісій. Сьогодні пропонується заслухати звіти голів постійних 

комісій міської ради Шамардіна О.С., Бєжана М.М., Линченка М.Д.,                           

Зайченка В.В., Гамальчука М.П. 

Запрошую для звіту голову постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Шамардіна О.С. 

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, зачитав звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (додається). 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Ви надали інформацію про те, що майже 3 тисячі звернень про вирішення 

питань щодо регулювання земельних відносин надійшло від фізичних та 

юридичних осіб до управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, але лише шоста частина з них була винесена на розгляд 

сесій міської ради. З 500 проектів рішень скільки мали позитивне рішення 

постійної комісії? Надайте інформацію, скільки було прийнято позитивних 

рішень міської ради стосовно проектів рішень, винесених на розгляд сесій 

міської ради. 

 

Шамардін О.С.: 

Валентино Сергіївно! 

Голова комісії лише організовує роботу комісії. Я не готував інформацію 

стосовно кількості позитивних і негативних рішень.  

 

Яремчук В.С.: 

Мене не дуже цікавить інформація щодо надходжень до міського бюджету 
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земельного податку. Це не входить до повноважень постійної комісії. Мене 

цікавлять питання, які виносилися на розгляд сесії. Скільки з них мали позитивне 

рішення комісії? 

 

Шамардін О.С.: 

Я проінформував про загальні цифри щодо роботи постійної комісії. 

Підготую необхідну інформацію і надам її Вам особисто, а саме скільки 

позитивних рішень було прийнято протягом терміну роботи постійної комісії, які 

проекти рішень були не прийняті, стосовно яких голоси розділилися.  

Також хотів би наголосити, що рішення комісії має рекомендаційний 

характер. Остаточне рішення приймають депутати міської ради в ході засідання 

сесії. Під час засідання постійної комісії депутати лише ознайомлюються з 

питаннями і висловлюють свою думку. Є питання, які члени комісії підтримують 

не одноголосно, але потім питання виноситься на розгляд сесії міської ради, де 

депутати визначаються щодо прийняття рішення. 

Відповів на запитання депутата Кролевця А.В. щодо відвідування 

депутатами засідань постійної комісії. 

 

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

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

Шановні колеги! 

На мою думку доповідь голови постійної комісії Шамардіна О.С. була 

повною та змістовною. Питання щодо повноти стягнення земельного податку та 

інших платежів є питаннями, які належать до компетенції цієї постійної комісії. 

Про це наголошувалося на останньому засіданні постійної комісії з питань 

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

прийнято рішення про спільне засідання двох постійних комісій. 

Є пропозиція інформацію голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища взяти до 

відома, оцінити роботу комісії як задовільну та працювати далі.  

 

Шамардін О.С. відповів на запитання депутата Демченка М.І. щодо 

причин неявки депутатів протягом тривалого часу на засідання постійної 

комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, оцінки роботи 

голови комісії. 

 

Райкович А.П. на запитання депутата Демченка М.І. про порушення 

терміну щодо проведення головою постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища звіту пояснив, що проект порядку 

денного сесії формує міський голова, депутати на засіданні сесії затверджують 

запропонований проект порядку денного та вносять пропозиції.  
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Зачитав проект рішення “Про звіт голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища”.  

 

Демченко М.І.: 

Пропоную проводити голосування по проекту рішення поетапно, а саме за 

кожен пункт окремо.  

 

Райкович А.П.: 

Необхідно визначитися щодо способу голосування за проект рішення. 

Ставлю на голосування пропозиції по мірі їх надходження. Першою надійшла 

пропозиція від депутата Краснокутського О.В.: голосувати за проект рішення в 

цілому.  

Друга пропозиція надійшла від депутата Демченка М.І.: взяти проект 

рішення за основу і голосувати по пунктах окремо. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В., а саме 

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

голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Депутат Демченко М.І. наполягає на тому, щоб поставити на голосування 

його пропозицію.  

Ставлю на голосування пропозицію депутата Демченка М.І., прошу 

голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 7, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення, який я 

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

“за” – 23, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1722 “Про звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища” (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 1 1 0 4 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 0 0 

“Опозиційний блок” 3 0 0 1 4 

‟УКРОП” 3 0 0 0 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 1 1 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 0 0 1 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 2 0 2 

Позафракційні 3 0 0 0 3 

 

Райкович А.П.: 

Прошу підготувати на наступне засідання сесії міської ради інформацію по 

всіх постійних комісіях: про кількість проведених засідань, розглянутих питань, 

погоджених проектів рішень, які отримали підтримку депутатів на засіданнях 

сесії міської ради. 

Запрошую для звіту голову постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів Бєжана М.М.  
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Бєжан М.М., голова постійної комісії міської ради з питань 

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

споживачів, зачитав звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів (додається). 

 

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

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

Хочу висловити подяку голові постійної комісії, який в унісон працював із 

виконавчими органами міської ради, депутатським корпусом, міським головою. 

В результаті зрушили питання транспортного забезпечення.  

Пропоную інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 

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

споживачів взяти до відома, роботу комісії вважати задовільною, побажати 

плідної роботи, продовжити строк повноважень голови постійної комісії на 

наступний період.  

 

Райкович А.П.: 

Які є запитання? Немає. 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. голосувати за 

проект рішення в цілому. 

Зачитав проект рішення ‟Про звіт голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів”. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проект 

рішення за основу і в цілому, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1723 “Про звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, 

торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Запрошую для звіту голову постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності Линченка М.Д. 
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Линченко М.Д., голова постійної комісії міської ради з питань діяльності 

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

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної                            

діяльності, зачитав звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності (додається). 

Відповів на запитання депутата Демченка М.І. щодо дотримання міським 

головою та депутатами міської ради норм Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання та Положення про постійні комісії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Вважаю, що наш колега достойно працював на посаді голови постійної 

комісії.  

Пропоную звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності взяти до відома, роботу комісії вважати 

задовільною, та підтримати проект рішення в цілому. 

Також у мене є прохання до голови комісії Линченка М.Д. розглянути 

питання щодо колег, які допускають порушення не тільки норм Регламенту, а й 

норм депутатської етики (навів приклади).  

 

Линченко М.Д. відповів на запитання депутата Демченка М.І. щодо 

перспективи роботи постійної комісії.  

 

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

Ляшка): 

Шановні колеги! 

Ми заслухали звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності. Як член комісії хочу сказати, що звіт був 

заслуханий і одноголосно підтриманий всіма членами постійної комісії. Робота, 

про яку прозвітував голова комісії, проводилася в рамках наданих повноважень. 

Також сьогодні від колег депутатів були надані рекомендації постійній комісії.  

Пропоную перейти до голосування, підтримати звіт про діяльність 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, 



9 
 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності                                                           

за 2017 рік та голосувати за проект рішення в цілому. 

 

Райкович А.П.: 

Зачитав проект рішення ‟Про звіт голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності”. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проект 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1724 “Про звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Запрошую для звіту голову постійної комісії Міської ради                                             

міста Кропивницького сьомого скликання з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності Зайченка В.В.  

 

Зайченко В.В., голова постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності, 

зачитав звіт голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з 

питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності (додається). 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Як член комісії хотіла б доповнити наступне. У доповіді звучала 

інформація про те, що комісією було надано 27 доручень. Дійсно, такі 

протокольні доручення надавалися. Але не було сказано, які саме це були 

доручення, і що жодне з них не було виконане. Комісія прийняла рішення 

заслухати на засіданні звіт начальника Головного управління житлово-

комунального господарства про виконання робіт за півроку, за дев’ять місяців, 
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за 2017 рік. На жаль, все це було проігноровано. Також були інші важливі 

протокольні доручення, підтримані усіма членами комісії, і жодного разу ми не 

бачили виконання цих доручень. Також хочу проінформувати, що протягом                     

2017 року відбулося лише два виїзних засідання постійної комісії. За час 

існування комісії це найменша кількість виїзних засідань. На мою думку, це була 

неякісна робота комісії в цілому.  

 

Зайченко В.В.: 

Хочу зауважити, що комісія заслуховувала звіт начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства. Ви не були присутньою на 

цьому засіданні постійної комісії. Також було три виїзних засідання постійної 

комісії, а три засідання були зірвані через відсутність кворуму.  

 

Райкович А.П.: 

Робота буде спільно відкоригована. Я дам відповідне доручення 

начальнику Головного управління житлово-комунального господарства. Не 

завадить, якщо він буде частіше звітувати перед членами профільної постійної 

комісії. Лише в результаті взаємодії з виконавчими органами можна спільно 

досягнути стабільного, стійкого позитивного результату.  

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Як член комісії хочу сказати, що постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності є 

одною із фундаментальних в депутатській роботі. Це галузь, в якій стикаються 

дуже багато інтересів по депутатських округах. Депутати знають, як готуються 

галузеві програми в частині житлово-комунального господарства. Це 

спілкування з виконавчими органами, багаточисленні засідання постійних 

комісій, узгодження з депутатами на округах, внесення коригувань до міського 

бюджету. Це дуже важлива і важка робота, голова постійної комісії впорався. 

Зайченко В.В. знайшов порозуміння з усіма депутатами, з виконавчими органами 

міської ради. Всі програми, які виносилися на розгляд міської ради, затверджені.  

Пропоную звіт про роботу постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності станом                                         

на 31.12.2017 року взяти до відома, продовжити строк повноважень голови 

постійної комісії Зайченка В.В. 

 

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

Ляшка), висловив зауваження голові постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності щодо недостатньої співпраці з депутатами та врахування потреб 

всіх мажоритарних округів у галузевих програмах.  
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Зайченко В.В. запросив депутата Демченка М.І. до співпраці.  

 

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

‟ВО ‟Свобода”), висловив невдоволення щодо організації роботи постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності. 

 

Райкович А.П.: 

Депутат Кролевець А.В. вніс пропозицію перейти до голосування за проект 

рішення з даного питання.  

Зачитав проект рішення “Про звіт голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності”. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проект 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1725 “Про звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Запрошую для звіту голову постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики Гамальчука М.П. 

 

Гамальчук М.П., голова постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики, зачитав 

звіт голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики та 

запросив депутатів долучитися до роботи постійної комісії і увійти до її 

складу. 

 

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

депутатської групи ‟Рідний край”): 

Хочу подякувати Миколі Павловичу за співпрацю. Це відповідальна 

людина перед собою особисто та вимоглива до всіх членів комісії. Засідання 

комісії проводилися фахово, відповідно до вимог Регламенту, на яких 

приймалися важливі для міста рішення. Цікавими та змістовними були виїзні 

засідання комісії.  
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Пропоную звіт про діяльність постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики за період з 15.03.2017 по 15.03.2018 взяти до відома та 

продовжити термін повноважень голови постійної комісії. Дуже приємно 

співпрацювати з таким головою комісії. 

 

Депутати Краснокутський О.В., Демченко М.І. висловили слова вдячності 

голові комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики Гамальчуку М.П. за фаховий підхід до організації 

роботи постійної комісії та підтримали пропозицію депутата Волкожі Т.П. 

 

Райкович А.П.: 

Зачитав проект рішення ‟Про звіт голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики”. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проект 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1726 “Про звіт голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, культури, 

молоді і спорту та соціальної політики” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. Після перерви 

пропонується перейти до розгляду питань щодо регулювання земельних 

відносин. 

 

Після перерви о 15.11. 

 

Райкович А.П.: 

Після перерви депутати не повернулися до сесійної зали. Є пропозиція 

завершити сесійне засідання. 

Андрію Олександровичу Табалов! 

Прошу провести роз’яснювальну роботу з керівниками фракцій, 

запропонувати їм зібратися у мене в кабінеті та переконати у тому, що сесійні 

засідання треба відвідувати. Це є обов’язком депутата. Крім того, треба 

оприлюднити інформацію щодо відвідування депутатами сесійних засідань.  
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Шановні депутати! 

П’яте засідання дванадцятої сесії міської ради оголошую закритим. Дякую 

за роботу. 

Про дату проведення наступного засідання дванадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 


