


 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  70 

позачергової двадцятої сесії Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 24 квітня 2020 року     м. Кропивницький 

 

Позачергову двадцяту сесію міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Андрій Райкович. 

 

А.Райкович, міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати! 

 На позачергову двадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання прибули та письмово зареєструвалися 33 депутати, 

відсутніх 9. Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є. 

 Позачергову двадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького оголошую 

відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Повідомляю, що позачергова сесія була скликана з метою фінансового 

забезпечення належного виконання функцій органу місцевого самоврядування на 

вжиття заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 

Перед початком засідання управлінням апарату міської ради вам було 

запропоновано дотримуватися міжособової дистанції. Дякую, що поставились до 

даної пропозиції з розумінням. 

Враховуючи необхідність дотримання міжособової дистанції повідомляю, 

що на сьогоднішньому засіданні немає можливості проводити голосування з 

використанням електронної системи голосування “Рада-В”. Для забезпечення 

рівних умов під час обговорення питань прошу депутатів, які бажають 

виступити, підходити до мікрофонів у залі. 

Відповідно до пункту 1 статті 13 Регламенту міської ради підрахунок 

поіменного голосування сьогодні пропоную здійснювати лічильній комісії у 

складі: 

1. Рокожиця Олександр Леонідович 

2. Зайченко Володимир Васильович 

3. Голофаєв Ігор Вадимович 

4. Ніжнікова Анна Олександрівна 

5. Сергієнко Григорій Вікторович 

6. Яремчук Валентина Сергіївна. 
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 Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Це процедурне питання, за яке пропоную проголосувати підняттям рук.  

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії з 

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

розвитку Краснокутського Олега Володимировича. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Лічильній комісії – 

підрахувати голоси. 

“за” – одноголосно. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Прошу Олега Володимировича зайняти місце в президії. 

Шановні депутати! 

Є пропозиція визначити порядок денний позачергової двадцятої сесії з 

трьох питань: 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Кропивницького 

за 2019 рік (проєкт рішення № 3927). 

2. Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

18 грудня 2019 року № 3046 “Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік” 

(доопрацьований проєкт рішення № 3971). 

3. Про внесення змін до показників бюджету селища Нового на 2020 рік 

(доопрацьований проєкт рішення № 3986). 

Пропоную проєкт порядку денного взяти за основу. Прошу голосувати 

підняттям рук. Лічильній комісії – підрахувати голоси. 

 

“за” – одноголосно. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Які є пропозиції, зауваження до порядку денного? 

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

розглянути першим питання “Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 “Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік” (доопрацьований проєкт рішення № 3971), потім 

розглядати питання “Про затвердження звіту про виконання бюджету міста 

Кропивницького за 2019 рік” (проєкт рішення № 3927). 

 

А.Райкович: 

Немає заперечень. Це взаємопов’язані питання.  

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція розглянути питання порядку денного в такій 
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послідовності:  

1. Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

18 грудня 2019 року № 3046 “Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік” 

(доопрацьований проєкт рішення № 3971). 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Кропивницького 

за 2019 рік (проєкт рішення № 3927). 

3. Про внесення змін до показників бюджету селища Нового на 2020 рік 

(доопрацьований проєкт рішення № 3986). 

Ставлю на голосування дану пропозицію і порядок денний в цілому. 

Запрошую голову лічильної комісії О.Рокожицю для проведення 

процедури поіменного голосування. 

 

(Проходить процедура поіменного голосування) 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата  

1. Артюх Олександр Іванович за 

2. Бєжан Михайло Михайлович за 

3. Бєлов Віталій Віталійович за 

4. Бойко Сергій Вікторович за 

5. Волков Ігор Вікторович не голосував 

6. Гамальчук Микола Павлович за 

7. Голофаєв Ігор Вадимович утримався 

8. Горбовський Сергій Володимирович за 

9. Гребенчук Юрій Федорович за 

10. Демченко Михайло Іванович за 

11. Деркаченко Юрій Олександрович за 

12. Дрига Вадим Вікторович за 

13. Зайченко Володимир Васильович за 

14. Захаров Ігор Миколайович  за 

15. Краснокутський Олег Володимирович за 

16. Кролевець Андрій Вікторович за 

17. Ксеніч Віктор Миколайович за 

18. Ларін Анатолій Сергійович за 

19. Линченко Максим Дмитрович за 

20. Матяшова Лілія Петрівна за 

21. Мельниченко Олег Казимирович за 
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22. Ніжнікова Анна Олександрівна за 

23. Пінчук Віталій Вікторович за 

24. Рокожиця Олександр Леонідович за 

25. Санасарян Рафаел Рафаелович за 

26. Сергієнко Григорій Вікторович за 

27. Смірнов Володимир Олександрович за 

28. Табалов Андрій Олександрович за 

29. Терзов Дмитро Семенович за 

30. Цертій Олександр Миколайович за 

31. Шамардін Олександр Сергійович за 

32. Шамардіна Катерина Олексіївна за 

33. Яремчук Валентина Сергіївна утрималась 

34. Райкович Андрій Павлович (міський голова) за 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3275 “Про затвердження порядку денного 

позачергової двадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Перед початком розгляду питань надаю слово начальнику управління 

охорони здоров’я Оксані Олександрівні Макарук для інформування щодо 

ситуації, яка склалася в місті у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, а 

саме: про рівень захворюваності громадян, забезпечення медичних працівників 

засобами медичного захисту та медичних закладів необхідним обладнанням і 

медикаментами. 

Пропозиція щодо надання інформації начальником управління охорони 

здоров’я про ситуацію, яка склалася в місті у зв’язку з поширенням 

коронавірусної інфекції, була озвучена вами секретарю міської ради і він вніс її 

як пропозицію щодо організації і проведення сесійного засідання. 

 

О.Макарук, начальник управління охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького, повідомила оперативну інформацію про заходи протидії 

COVID-19 по галузі “Охорона здоров’я” міста Кропивницького (додається) та 
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відповіла на запитання депутатів В.Яремчук, А.Кролевця, О.Цертія, 

К.Шамардіної, Л.Матяшової, А.Ніжнікової. 

В обговоренні питання взяли участь: міський голова, депутати А.Ларін, 

О.Артюх. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання порядку денного – “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 “Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік” (доопрацьований проєкт рішення № 3971). 

Доповідає начальник фінансового управління Л.Бочкова. 

 

Ю.Деркаченко, голова депутатської фракції політичної партії 

„ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» в Міській раді міста Кропивницького, 

запропонував ставити питання на голосування без обговорення.  

 

Л.Бочкова, начальник фінансового управління, доповіла з питання та 

пояснила, що запропонований проєкт рішення забезпечує фінансовим ресурсом 

галузь “Охорона здоров’я” за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету і 

залучення додаткових коштів цільових субвенцій на галузі “Охорона здоров’я” і 

“Освіта”. Зазначила, що фінансовий ресурс перерозподіляється на управління 

охорони здоров’я у обсязі 11,6 млн грн за рахунок скорочення непершочергових і 

капітальних видатків. Крім того, відповідно до розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17.04.2020 № 315-р “Про 

затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

на 2020 рік”, залучається субвенція з державного бюджету для лікування хворих 

на цукровий діабет у сумі 5,6 млн грн і на фінансову підтримку заходів у системі 

охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я, які заключили договори з 

Національною службою здоров’я України і яким не вистачає коштів на 

заробітну плату.  

Проінформувала про залучення субвенцій на галузь “Освіта”, а саме: 

“Нова українська школа” – додається 5,6 млн грн; надання підтримки особам з 

особливими освітніми потребами – біля 0,5 млн грн; “Спроможна школа для 

кращих результатів” – 13,9 млн грн на пріоритетні заклади освіти (капітальний 

ремонт), з них 10,6 млн грн – по управлінню освіти і 3,3 млн грн – по управлінню 

капітального будівництва. 

Наголосила, що у зв’язку з ненадходженням коштів до бюджету 

Новенської селищної ради передбачається виділити іншу субвенцію з бюджету 

міста Кропивницького бюджету селища Нового у сумі 1,4 млн грн на виплату 

заробітної плати працівникам двох дошкільних навчальних закладів. 

 

Л.Бочкова відповіла на запитання депутатки В.Яремчук. 
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А.Райкович: 

Пропоную прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за основу і в 

цілому. 

Запрошую голову лічильної комісії О.Рокожицю для проведення 

процедури поіменного голосування. 

 

(Проходить процедура поіменного голосування) 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата  

1. Артюх Олександр Іванович за 

2. Бєжан Михайло Михайлович за 

3. Бєлов Віталій Віталійович за 

4. Бойко Сергій Вікторович за 

5. Волков Ігор Вікторович за 

6. Гамальчук Микола Павлович за 

7. Голофаєв Ігор Вадимович за 

8. Горбовський Сергій Володимирович за 

9. Гребенчук Юрій Федорович за 

10. Демченко Михайло Іванович за 

11. Деркаченко Юрій Олександрович за 

12. Дрига Вадим Вікторович за 

13. Зайченко Володимир Васильович за 

14. Захаров Ігор Миколайович  за 

15. Краснокутський Олег Володимирович за 

16. Кролевець Андрій Вікторович за 

17. Ксеніч Віктор Миколайович за 

18. Ларін Анатолій Сергійович за 

19. Линченко Максим Дмитрович за 

20. Матяшова Лілія Петрівна за 

21. Мельниченко Олег Казимирович за 

22. Ніжнікова Анна Олександрівна за 

23. Пінчук Віталій Вікторович не голосував 

24. Рокожиця Олександр Леонідович за 

25. Санасарян Рафаел Рафаелович за 



7 

 

26. Сергієнко Григорій Вікторович за 

27. Смірнов Володимир Олександрович за 

28. Табалов Андрій Олександрович за 

29. Терзов Дмитро Семенович за 

30. Цертій Олександр Миколайович за 

31. Шамардін Олександр Сергійович за 

32. Шамардіна Катерина Олексіївна за 

33. Яремчук Валентина Сергіївна за 

34. Райкович Андрій Павлович (міський голова) за 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3276 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 “Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Наступне питання порядку денного – “Про затвердження звіту про 

виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік” (проєкт рішення  

№ 3927). 

Доповідач – начальник фінансового управління Л.Бочкова. 

Шановні колеги!  

Сьогодні на засіданні члени постійної комісії міської ради з питань 

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

підтримали звіт про виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік. Вам 

попередньо був розданий звіт, на сайті міської ради вчасно оприлюднений 

проєкт рішення з даного питання. Всі мали змогу ознайомитись. До керівника 

фінансового управління, голови бюджетної комісії і до мене, як до міського 

голови, запитань не надходило. 

 Які будуть пропозиції щодо проєкту рішення? 

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

Запрошую голову лічильної комісії О.Рокожицю для проведення 

процедури поіменного голосування. 

 

(Проходить процедура поіменного голосування) 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата  

1. Артюх Олександр Іванович за 

2. Бєжан Михайло Михайлович за 

3. Бєлов Віталій Віталійович за 

4. Бойко Сергій Вікторович за 

5. Волков Ігор Вікторович за 

6. Гамальчук Микола Павлович за 

7. Голофаєв Ігор Вадимович за 

8. Горбовський Сергій Володимирович за 

9. Гребенчук Юрій Федорович за 

10. Демченко Михайло Іванович за 

11. Деркаченко Юрій Олександрович за 

12. Дрига Вадим Вікторович за 

13. Зайченко Володимир Васильович за 

14. Захаров Ігор Миколайович  за 

15. Краснокутський Олег Володимирович за 

16. Кролевець Андрій Вікторович за 

17. Ксеніч Віктор Миколайович за 

18. Ларін Анатолій Сергійович за 

19. Линченко Максим Дмитрович за 

20. Матяшова Лілія Петрівна за 

21. Мельниченко Олег Казимирович за 

22. Ніжнікова Анна Олександрівна за 

23. Пінчук Віталій Вікторович за 

24. Рокожиця Олександр Леонідович за 

25. Санасарян Рафаел Рафаелович за 

26. Сергієнко Григорій Вікторович за 

27. Смірнов Володимир Олександрович за 

28. Табалов Андрій Олександрович за 

29. Терзов Дмитро Семенович за 

30. Цертій Олександр Миколайович за 

31. Шамардін Олександр Сергійович за 
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32. Шамардіна Катерина Олексіївна за 

33. Яремчук Валентина Сергіївна за 

34. Райкович Андрій Павлович (міський голова) за 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3277 “Про затвердження звіту про виконання 

бюджету міста Кропивницького за 2019 рік” (додається). 

 

А.Райкович: 

Наступне питання порядку денного – “Про внесення змін до показників 

бюджету селища Нового на 2020 рік” (доопрацьований проєкт рішення № 3986)”. 

Доповідає начальник фінансового управління Л.Бочкова. 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку підтримала даний проєкт 

рішення. 

Чи є необхідність у розширеному обговоренні? Так. 

 

С.Денисенко, виконуючий обов’язки старости Новенського 

старостинського округу, запропонував: 1) перерозподілити кошти бюджету 

селища Нового у сумі 370 тис. грн із видатків на утримання дошкільних 

навчальних закладів (у зв’язку зі зменшенням витрат на енергоносії, харчування 

тощо) на забезпечення діяльності апарату Новенської селищної ради та 

виконавчого комітету, і не забирати кошти із благоустрою; 2) перерозподілити 

кошти із заробітної плати на матеріальну допомогу ветеранам Другої світової 

війни. 

 

Л.Бочкова, начальник фінансового управління, пояснила, що в бюджеті 

селища Нового відсутні доходи. Зазначила, що кошти у сумі 1,4 млн грн, 

передбачені в проєкті рішення, виділяються на заробітну плату працівникам 

дошкільних навчальних закладів селища Нового. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Ми зараз приймаємо рішення в тому вигляді, як запропоновано фінансовим 

управлінням міської ради, а далі працюємо над наповненням дохідної частини 

бюджету і вирішенням всіх питань. 
 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні колеги! 
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Я думаю, що ми сьогодні повинні приймати ті зміни, які підготовлені 

фінансовим управлінням міської ради і погоджені комісією. Моя пропозиція – ті 

об’єкти, які ми не можемо виконати за кошти селищного бюджету (бо їх там 

немає), включити до профільних міських програм і виконувати їх за кошти 

міського бюджету по закінченню карантину. 

 

Міський голова наголосив, що всі критично важливі питання у 

запропонованому проєкті рішення враховано, все інше буде вирішуватись після 

закінчення карантину, буде зроблена збалансована доповідь по бюджетним 

можливостям і прийнято депутатським корпусом рішення про спосіб реалізації  

бюджету розвитку. 

 

А.Райкович: 

Пропоную даний доопрацьований проєкт рішення прийняти за основу і в 

цілому. 

Запрошую голову лічильної комісії Олександра Рокожицю для проведення 

процедури поіменного голосування. 

 

 

(Проходить процедура поіменного голосування) 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові депутата  

1. Артюх Олександр Іванович за 

2. Бєжан Михайло Михайлович за 

3. Бєлов Віталій Віталійович за 

4. Бойко Сергій Вікторович за 

5. Волков Ігор Вікторович за 

6. Гамальчук Микола Павлович за 

7. Голофаєв Ігор Вадимович за 

8. Горбовський Сергій Володимирович за 

9. Гребенчук Юрій Федорович за 

10. Демченко Михайло Іванович за 

11. Деркаченко Юрій Олександрович за 

12. Дрига Вадим Вікторович за 

13. Зайченко Володимир Васильович за 

14. Захаров Ігор Миколайович  за 

15. Краснокутський Олег Володимирович за 

16. Кролевець Андрій Вікторович за 
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17. Ксеніч Віктор Миколайович за 

18. Ларін Анатолій Сергійович за 

19. Линченко Максим Дмитрович за 

20. Матяшова Лілія Петрівна за 

21. Мельниченко Олег Казимирович за 

22. Ніжнікова Анна Олександрівна за 

23. Пінчук Віталій Вікторович за 

24. Рокожиця Олександр Леонідович за 

25. Санасарян Рафаел Рафаелович за 

26. Сергієнко Григорій Вікторович за 

27. Смірнов Володимир Олександрович за 

28. Табалов Андрій Олександрович за 

29. Терзов Дмитро Семенович за 

30. Цертій Олександр Миколайович за 

31. Шамардін Олександр Сергійович за 

32. Шамардіна Катерина Олексіївна за 

33. Яремчук Валентина Сергіївна за 

34. Райкович Андрій Павлович (міський голова) за 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3278 “Про внесення змін до показників бюджету 

селища Нового на 2020 рік (код бюджету 11201401000)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Питання, включені до порядку денного позачергової двадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. 

Позачергова двадцята сесія оголошується закритою. 

Дякую всім за роботу! 

 

(Звучить Державний Гімн України) 
 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 


