УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ № 2
другого засідання першої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 27 листопада 2015 року

м. Кіровоград

Друге засідання першої сесії міської ради сьомого скликання відкриває
міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Шановні депутати, присутні!
На друге засідання першої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання прибуло та зареєструвалося 39 депутатів, що становить більше
половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення
пленарного засідання сесії, є. Тож розпочинаємо роботу сесії.
Зачитав подання щодо створення та реєстрації депутатської фракції
Політичної партії ‟Опозиційний блок” у Кіровоградській міській раді
сьомого скликання (додається).
Шановні присутні!
У роботі другого засідання першої сесії міської ради беруть участь:
Фросиняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської районної у
м. Кіровограді ради,
Нестерова Олена Вікторівна ‒ заступник прокурора міста Кіровограда.
Шановні депутати!
Для ведення протоколу засідання сесії нам необхідно утворити
секретаріат сесії у складі одного депутата та працівників управління апарату
міської ради. Головою секретаріату обирається депутат. Працівники
управління апарату міської ради на місці. Пропоную головою секретаріату
обрати депутата Гамальчука Миколу Павловича. Немає заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати шляхом підняття рук.
Прошу начальника управління апарату міської ради здійснити
підрахунок голосів.
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Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято.
Миколо Павловичу! Прошу Вас зайняти місце в секретаріаті.
Шановні депутати!
Відповідно до пункту 15 статті 46 Закону України ‟Про місцеве
самоврядування в Україні” до прийняття Регламенту ради сьомого скликання
міська рада у своїй роботі керується Регламентом, що діяв у попередньому,
шостому, скликанні.
Керуючись статтею 141 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання, для організації підрахунку голосів під час проведення
голосування нам необхідно обрати лічильну комісію у складі 7 депутатів.
Які будуть пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії?
Депутатам попередньо пропонувалося подати свої пропозиції.
Надійшли пропозиції включити до складу лічильної комісії депутатів
Голофаєва І.В., Волкожу Т.П., Пінчука В.В., Мельниченка О.К., Зайченка В.В.,
Рокожицю О.Л., Бойка С.В.
Шановні депутати!
Хто за те, щоб до складу лічильної комісії обрати депутатів
Голофаєва І.В., Волкожу Т.П., Пінчука В.В., Мельниченка О.К.,
Зайченка В.В., Рокожицю О.Л., Бойка С.В., прошу голосувати.
Начальник управління апарату міської ради здійснює підрахунок
голосів.
Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято.
Прошу членів лічильної комісії обрати голову, заступника, секретаря
комісії та повідомити про результати обрання.
Відбувається засідання лічильної комісії.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу депутатів, які бажають виступити, називати номер робочого
місця для включення мікрофону на пульті та представлятися назвавши
політичну силу, від якої обрано. Звертаю увагу депутатів, що мікрофон
вважається включеним електронною системою ‟Рада-В” лише після того, як
загоряється світловий індикатор.
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Шановні депутати!
Надаю слово представнику лічильної комісії.
Депутат Зайченко В.В. зачитав протокол № 1 засідання лічильної
комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання від 27 листопада
2015 року (додається) про обрання керівного складу комісії: голова комісії ‒
Зайченко В.В., заступник голови комісії ‒ Рокожиця О.Л., секретар комісії ‒
Волкожа Т.П.
Райкович А.П.:
Є пропозиція протокол № 1 засідання лічильної комісії Кіровоградської
міської ради сьомого скликання від 27 листопада 2015 року взяти до відома.
Немає заперечень? Немає.
Прошу голову лічильної комісії передати протокол № 1 до
секретаріату.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Вам роздано проект порядку денного другого засідання першої сесії
міської ради сьомого скликання. Хто за те, щоб запропонований проект
порядку денного взяти за основу, прошу голосувати.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів.
Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято.
Райкович А.П.:
Які будуть пропозиції щодо проекту порядку денного? Немає.
Пропоную затвердити проект порядку денного другого засідання
першої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання в цілому. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів.
Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято рішення № 2 “Про затвердження порядку денного
другого засідання першої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
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На Ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради “Про
звільнення Марковського І.І.”. Доповім з даного питання я.
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
повноваження секретаря міської ради закінчуються одночасно із закінченням
його депутатських повноважень в день відкриття першої сесії нового
скликання. Проект рішення у вас на руках.
Хто за те, щоб прийняти розданий проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів.
Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято рішення № 3 “Про звільнення Марковського І.І.”
(додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Я надаю слово Марковському І.І.
Марковський І.І.:
Шановний міський голово!
Шановні депутати!
Я попросив слово для того, щоб привітати міського голову з тим, що
він сьогодні прийняв Присягу і приступив до виконання повноважень на
посаді Кіровоградського міського голови, поздоровити всіх вас з обранням
для виконання такої почесної місії як вирішувати долю жителів міста,
виконувати їх накази, бути депутатами міської ради. Я хочу щиро побажати,
щоб у вас був згуртований колектив, тому що ні міський голова одноосібно
не прийме жодного рішення, ні депутати, якщо не буде спільного
голосування. Вам допомогла в цьому Верховна Рада України. Ви мабуть вже
знаєте, що Верховна Рада України внесла зміни до Закону України ‟Про
місцеве самоврядування в Україні”, якими зобов’язала вас голосувати у
відкритому режимі і результати поіменного голосування оприлюднювати на
офіційному сайті в цей же день.
Також я хочу подякувати депутатам, з якими я працював у минулій
каденції. Можу сказати, що за весь час мого депутатства це була одна з
найкращих каденцій. Депутати дійсно працювали на територіальну громаду
міста. Хочу, щоб у сесійній залі не вирували політичні пристрасті, а рішення
приймалися двома третинами і більше голосів.
Бажаю вам злагодженої роботи, щоб вашим супутником завжди була
удача, щоб місто відчуло, що це справжній депутатський корпус, який стане
кращим за попередній.
Добра, здоров’я, миру, злагоди. Хай вам щастить! Дякую.

5
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду другого питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня
2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Доповідає
Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановний міський голово!
Шановні депутати!
На ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради “Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899
‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Терміновість внесення цих змін
обумовлена виділенням субвенції з державного бюджету Кіровоградській
області і відповідним розподілом цієї субвенції бюджету міста Кіровограда.
Так постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року
№ 913 затверджений розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову
енергію для населення, в тому числі для Кіровоградської області було
виділено 39,5 млн грн. Розпорядженням голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 17 листопада 2015 року № 450-р із загального
обсягу цієї субвенції бюджету міста Кіровограда виділено 12,1 млн грн, які
розподілені наступним чином:
КП ‟Теплоенергетик” ‒ 5,2 млн грн;
КП ‟Кіровоградтепло ТОВ ЦНТІ ‟УНГА” ‒ 6,9 млн грн.
Станом на сьогодні підготовлені договори для проведення розрахунків
по зазначеній субвенції. При проведенні цих розрахунків наші постачальні
підприємства матимуть можливість розрахуватися за спожитий населенням
міста Кіровограда газ на 12,1 млн грн.
Крім того, до проекту рішення включено розподіл освітньої та
медичної субвенції місцевим бюджетам, затверджений розпорядженням
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 25 листопада
2015 року № 462-р. Пропонується збільшити обсяг освітньої субвенції
на 558,1 тис. грн, яка направляється на оплату праці працівникам закладів
освіти. Також шляхом перерозподілу по закладам освіти збільшуються
видатки на оплату праці на 3,9 млн грн за рахунок зменшення видатків на
енергоносії на 3,1 млн грн та інших видатків на 800 тис. грн. По закладам
охорони здоров’я передбачається збільшити обсяг медичної субвенції
на 331,1 тис. грн. Також шляхом перерозподілу по закладам охорони
здоров’я збільшуються видатки на оплату праці майже на 1,6 млн грн та
зменшуються видатки на енергоносії на 1,0 млн грн та на інші видатки
на 500,0 тис. грн.
Завдяки цьому перерозподілу, у зв’язку з тим, що видатки на оплату
праці шляхом внесення змін до міського бюджету на сесії міської ради
збільшаться, заклади охорони здоров’я та освіти будуть забезпечені
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видатками на виплату заробітної плати за першу половину грудня 2015 року.
В подальшому ми також плануємо вносити зміни до міського бюджету для
забезпечення в повному обсязі закладів освіти та охорони здоров’я
видатками на заробітну плату за другу половину грудня 2015 року.
Прошу підтримати даний проект рішення.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Які є запитання до доповідача?
Цертій О.М., депутат міської ради (позафракційний, суб’єкт
висування: Кіровоградська міська організація політичної партії
‟ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ‟БАТЬКІВЩИНА”):
Любове Тимофіївно!
У мене є запитання стосовно перерозподілу видатків, а саме щодо
зменшення на 165 тис. грн видатків на дошкільні заклади освіти та
на 506 тис. грн на дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї).
Поясність, з чим це пов’язано і куди будуть розподілені ці кошти?
Бочкова Л.Т.:
Це перерозподіл в розрізі закладів освіти. Тобто по дошкільним
закладам у нас є надлишок видатків на заробітну плату, які вони віддають
іншим закладам освіти. Аналогічна ситуація щодо дитячого будинку. В
цілому по галузі освіти збільшуються видатки тільки на обсяг субвенції. Все
інше ‒ перерозподіл в розрізі закладів.
Райкович А.П.:
Є ще пропозиції? Немає.
Пропоную прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів.
Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято рішення № 4 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про
міський бюджет на 2015 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про створення та склад робочої групи щодо підготовки проекту Регламенту
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Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. З даного питання
доповім я.
Від депутатів міської ради надійшли пропозиції стосовно
персонального складу робочої групи щодо підготовки проекту Регламенту
Кіровоградської міської ради сьомого скликання. Запропоновано створити
робочу групу у складі депутатів міської ради:
Бєлова Віталія Віталійовича;
Гребенчука Юрія Федоровича;
Демченка Михайла Івановича;
Деркаченка Юрія Олександровича;
Дриги Вадима Вікторовича;
Ларіна Анатолія Сергійовича;
Маламена Геннадія Сергійовича;
Смірнова Володимира Олександровича;
Шамардіної Катерини Олексіївни.
Є інші пропозиції? Немає.
Є пропозиція створити робочу групу у складі дев’яти депутатів, яких я
назвав. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів.
Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято рішення № 5 “Про створення та склад робочої групи
щодо підготовки проекту Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання” (додається).
Начальник управління апарату Кіровоградської міської ради
Масло Л.Я. зауважила, що необхідно обрати голову робочої групи щодо
підготовки проекту Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого
скликання.
Райкович А.П.:
Нам треба обрати голову робочої групи щодо підготовки проекту
Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання з числа
депутатів, які увійшли до її складу. Які будуть пропозиції?
Депутати пропонують кандидатури стосовно голови робочої групи
щодо підготовки проекту Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого
скликання.
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Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний, суб’єкт
висування: Кіровоградська міська організація Партії ‟БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА ‟СОЛІДАРНІСТЬ”):
Зараз депутатами вже запропоновано три-чотири кандидатури щодо
голови робочої групи. Я не бачу ніяких проблем. Це не прописано ні в
жодному регламенті, ні в жодному документі. Збереться спокійно робоча
група ‒ дев’ять депутатів, які визначать між собою, хто буде головою робочої
групи. В цьому немає принципової проблеми, щоб вирішувати це питання
прямо зараз.
Я вношу пропозицію вчинити так само і у наступному питанні.
Також прошу, користуючись нагодою, дати доручення управлінню
апарату Кіровоградської міської ради, щоб на третьому засіданні першої сесії
міської ради ми все ж таки голосували картками з використанням
електронної системи ‟Рада-В”. При нормально працюючій електронній
системі за великим бажанням це можна було б зробити і сьогодні. Дякую.
Райкович А.П.:
Дякую. Вважаю Ваше зауваження слушним.
Доручаю управлінню апарату Кіровоградської міської ради на наступне
засідання сесії міської ради забезпечити проведення голосування з
використанням електронної системи ‟Рада-В”.
Також я не вбачаю в цьому ніяких проблем. Нехай робоча група
збереться та визначиться з керівним складом. Немає заперечень? Немає.
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про створення та склад робочої групи щодо підготовки проекту Положення
про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. З
даного питання доповім я.
Від депутатів міської ради надійшли пропозиції стосовно
персонального складу робочої групи щодо підготовки проекту Положення
про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання.
Пропонується створити робочу групу у складі депутатів міської ради:
Артюха Олександра Івановича;
Бойка Сергія Вікторовича;
Зайченка Володимира Васильовича;
Капітонова Сергія Івановича;
Краснокутського Олега Володимировича;
Линченка Максима Дмитровича;
Розгачова Романа Олександровича;
Цертія Олександра Миколайовича;
Шамардіна Олександра Сергійовича;
Яремчук Валентини Сергіївни.
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Пропоную, щоб робоча група на своєму засіданні визначилася з
керівним складом. Немає заперечень? Немає.
Є пропозиція створити робочу групу у складі десяти депутатів, яких я
назвав. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів.
Результати голосування:
“за” – 40 (одноголосно).
Прийнято рішення № 5 “Про створення та склад робочої групи
щодо підготовки проекту Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Порядок денний другого засідання першої сесії Кіровоградської міської
ради вичерпано. Друге засідання першої сесії міської ради сьомого скликання
завершено.
Вдячний всім за роботу.
Про дату та час проведення наступного третього засідання першої сесії
вам буде повідомлено додатково.

Міський голова

А. Райкович

