КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОТОКОЛ № 1
першого засідання першої сесії
Кропивницької міської ради восьмого скликання
від 04 грудня 2020 року

м. Кропивницький

Перше засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого
скликання відкриває голова Кропивницької міської територіальної виборчої
комісії Кропивницького району Кіровоградської області Т.Буземська.
Т.Буземська, голова Кропивницької міської територіальної виборчої
комісії Кропивницького району Кіровоградської області:
Добрий день, шановні новообрані міський голово та депутати міської
ради, запрошені, представники засобів масової інформації!
Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України ‟Про місцеве
самоврядування в Україні” мені надано право та випала честь відкрити першу
сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання.
На першу сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання
із 42 депутатів прибуло та письмово зареєструвалося 35 депутатів, що
становить більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для
відкриття сесії, є.
Першу сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую
відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Т.Буземська, голова Кропивницької міської територіальної виборчої
комісії Кропивницького району Кіровоградської області:
Шановні присутні!
У роботі першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання
беруть участь:
новообрані Кропивницький міський голова Андрій Райкович, депутати
восьмого скликання Кропивницької міської ради Кропивницького району
Кіровоградської області;
члени Кропивницької міської територіальної виборчої комісії
Кропивницького району Кіровоградської області;
запрошені:
Андрій Назаренко ‒ голова Кіровоградської обласної державної
адміністрації;
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Андрій Гудіма ‒ начальник Кропивницького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області;
Роман Козьяков ‒ начальник Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області;
Володимир Твердохліб ‒ керівник Кіровоградської обласної
прокуратури;
Тамара Самиляк ‒ голова правління громадської організації ‟Спілка
підприємців Кіровоградської області”, директор ТОВ ‟ІМЕКС-ЛТД”;
Валерій Вєхтєв ‒ голова громадської організації ‟Об’єднання ветеранів
АТО та військовослужбовців 3-го окремого полку спеціального призначення
‟Редут”;
Іван Осипчук ‒ начальник УСБУ в Кіровоградській області;
Леонід Лузан ‒ голова Громадської ради при виконавчому комітеті
міської ради.
Шановні запрошені!
Дозвольте мені офіційно оголосити результати виборів Кропивницького
міського голови Кропивницького району Кіровоградської області, які
відбулися 25 жовтня 2020 року.
Голова Кропивницької міської територіальної виборчої комісії
Кропивницького району Кіровоградської області зачитала постанови комісії
від 02 листопада 2020 року № 132 ‟Про визнання особи обраним
міським головою”, від 26 листопада 2020 року № 142 ‟Про реєстрацію
Кропивницького міського голови Кропивницького району Кіровоградської
області” (додаються).
Т.Буземська:
Дозвольте від імені всіх присутніх привітати Кропивницького міського
голову Андрія Райковича та запросити його до трибуни для складання присяги
посадової особи місцевого самоврядування.
А.Райкович склав та скріпив підписом Присягу посадової особи місцевого
самоврядування (копія додається).
Голова Кропивницької міської територіальної виборчої комісії
Кропивницького
району
Кіровоградської
вручила
новообраному
Кропивницькому міському голові Андрію Райковичу посвідчення
Кропивницького міського голови, квіти та зачитала привітання
від Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з обранням на посаду
Кропивницького міського голови.
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Т.Буземська:
Шановні присутні!
Дозвольте оголосити результати виборів депутатів восьмого скликання
Кропивницької міської ради Кропивницького району Кіровоградської області.
Голова Кропивницької міської територіальної виборчої комісії
Кропивницького району Кіровоградської області зачитала постанови комісії
від 13 листопада 2020 року № 135, від 16 листопада 2020 року № 137,
від 20 листопада 2020 року № 139, від 26 листопада 2020 року № 150 ‟Про
реєстрацію депутатів Кропивницької міської ради Кропивницького району
Кіровоградської області” (додаються) та привітала депутатів з обранням.
Відповідно до озвучених постанов територіальної виборчої комісії
Кропивницького району Кіровоградської області депутатами восьмого
скликання
Кропивницької
міської
ради
Кропивницького
району
Кіровоградської області зареєстровано:
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Суб’єкт висування
Прізвище, ім’я, по батькові

Артюх
Олександр Іванович

Кіровоградська
територіальна організація
Політичної партії
‟Європейська Солідарність”

Бєжан
Михайло Михайлович

Кіровоградська Обласна
організація ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”

Бірець
Дмитро Миколайович

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

Вязовцев
Віталій Володимирович

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

Дрига
Вадим Вікторович

Кропивницька міська
організація Політичної Партії
‟НАШ КРАЙ”
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6.

Зарічна
Анна Анатоліївна

Кіровоградська Обласна
організація ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”

7.

Згривець
Людмила Федорівна

Кіровоградська Обласна
організація ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”

Калапа
Сергій Георгійович

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Кліменкова
Наталя Володимирівна

Кіровоградська міська
організація Політичної партії
‟РІДНЕ МІСТО”

Ковальова-Алокілі
Ольга Андріївна

Кіровоградська Обласна
організація ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”

Колісніченко
Роман Миколайович

Кіровоградська обласна
організація політичної партії
Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

Колтунова
Катерина Сергіївна

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

Колюка
Олег Сергійович

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

14.

Корнюша
Олександр Петрович

Кіровоградська
регіональна організація
Політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”

15.

Коса
Сергій Анатолійович

Кіровоградська Обласна
організація ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”
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Котляр
Олександр Борисович

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

Ларін
Анатолій Сергійович

Кіровоградська
регіональна організація
Політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”

18.

Линченко
Максим Дмитрович

Кіровоградська
регіональна організація
Політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”

19.

Майданюк
Ігор Сергійович

Місцева організація
політичної партії
‟ПЕРСПЕКТИВА МІСТА”

Мороз
Ольга Андріївна

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

16.

17.

20.

21.

22.

23.

24.

Ніжнікова
Анна Олександрівна

Кіровоградська
регіональна організація
Політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”

Овчінніков
Дмитро Павлович

Кіровоградська міська
організація Політичної партії
‟РІДНЕ МІСТО”

Павленко
Надія Анатоліївна

Кіровоградська
територіальна організація
Політичної партії
‟Європейська Солідарність”

Романескул
Ірина Володимирівна

Кіровоградська обласна
організація політичної партії
Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”
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25.

26.

27.

28.

Романів
Людмила Павлівна

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

Рубан
Василь Володимирович

Кіровоградська
територіальна організація
Політичної партії
‟Європейська Солідарність”

Саєнко
Ігор Валерійович

Санасарян
Рафаел Рафаелович

Місцева організація
політичної партії
‟ПЕРСПЕКТИВА МІСТА”
Місцева організація
політичної партії
‟ПЕРСПЕКТИВА МІСТА”

Місцева організація
політичної партії
‟ПЕРСПЕКТИВА МІСТА”

29.

Стрижаков
Артем Олегович

30.

Табалов
Андрій Олександрович

Кропивницька міська
організація Політичної Партії
‟НАШ КРАЙ”

Терзов
Дмитро Семенович

Кіровоградська обласна
організація політичної партії
Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

31.

32.

33.

34.

Ткаченко
Олександра Володимирівна

Місцева організація
політичної партії
‟ПЕРСПЕКТИВА МІСТА”

Хачатрян
Тігран Самвелович

Кіровоградська Обласна
організація ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”

Цертій
Олександр Миколайович

Кіровоградська обласна
організація політичної партії
Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”
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Чередніченко
Наталя Юріївна

КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
‟ПРОПОЗИЦІЯ”

Чибітько
Олександр Андрійович

Кіровоградська
територіальна організація
Політичної партії
‟Європейська Солідарність”

37.

Шамардін
Олександр Сергійович

Кіровоградська міська
організація Політичної партії
‟РІДНЕ МІСТО”

38.

Шамардіна
Катерина Олексіївна

Кіровоградська міська
організація Політичної партії
‟РІДНЕ МІСТО”

39.

Шутка
Валерій Васильович

Кропивницька міська
організація Політичної Партії
‟НАШ КРАЙ”

Щербина
Сергій Володимирович

Кіровоградська обласна
організація політичної партії
Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

Яремчук
Валентина Сергіївна

Кіровоградська
територіальна організація
Політичної партії
‟Європейська Солідарність”

Яриніч
Костянтин Володимирович

Кіровоградська
територіальна організація
Політичної партії
‟Європейська Солідарність”

35.

36.

40.

41.

42.

Т.Буземська:
Таким чином, на підставі озвучених повідомлень та відповідно до
статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розпочато
повноваження депутатів восьмого скликання Кропивницької міської ради
Кропивницького району Кіровоградської області.
З цим я вас і вітаю, шановні депутати!
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Зараз я хотіла б проінформувати присутніх про аналіз депутатського
корпусу міської ради восьмого скликання.
Серед новообраних депутатів восьмого скликання Кропивницької міської
ради Кропивницького району Кіровоградської області за статтю ‒
14 жінок, 28 чоловіків. Вперше до складу міської ради увійшла така кількість
жінок. Майже всі депутати мають вищу освіту. Наймолодша з депутатів ‒
Ірина Романескул.
Шановні запрошені!
Я виконала покладений на мене обов’язок. Передаю право подальшого
ведення сесії Кропивницькому міському голові ‒ Андрію Райковичу.
А.Райкович, міський голова:
Шановні депутати!
Пропоную інформацію Кропивницької міської територіальної виборчої
комісії Кропивницького району Кіровоградської області щодо результатів
виборів 25 жовтня 2020 року взяти до відома. Хто за цю пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1 “Про інформацію Кропивницької міської
територіальної виборчої комісії Кропивницького району Кіровоградської
області щодо результатів виборів 25 жовтня 2020 року” (додається).
А.Райкович:
Шановні колеги, запрошені, дорогі земляки!
Волею громади міста маю надзвичайно високу честь вдруге бути обраним
Кропивницьким міським головою.
Виголошуючи присягу, я тримав руку на головних документах держави й
міста: Конституції України, Законі України ‟Про місцеве самоврядування в
Україні”, Статуті територіальної громади міста Кропивницького. В них ‒
найвищі цінності, мета і завдання, про які ми зобов’язані пам’ятати і
неухильно дотримуватися, тому що стосуються вони єдиного ‒ захисту і
турботи про людей.
На виборах ми представляли різні політичні сили, виголошували партійні
лозунги і передвиборчі програми. Цей час ‒ вже історія. Зараз настає момент
істини, спільної консолідованої роботи. Громада довірила нам управляти
містом у надзвичайно складний час: пандемія, війна на сході, стагнація
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економіки. Але ці болючі фактори не можуть виправдовувати ‟топтання на
місці”. Навпаки, ми мусимо об’єднатися та щоденно системно працювати
заради захисту життя, здоров’я і соціальної підтримки жителів обласного
центру. Тільки розумна, збалансована економічна політика, реальний
прозорий бюджет, якісна ефективна управлінська вертикаль дозволять
містянам відчути, що у Кропивницькому влада є професійною, справедливою,
що до цієї зали прийшли не популісти, а професіонали, які чесно
представлятимуть інтереси громади.
Звертаюся до обласної влади, народних депутатів України, депутатів усіх
рад, лідерів громадського суспільства, журналістів з єдиним закликом:
продовжуємо будувати місто! Разом зробимо його кращим, комфортним,
безпечним, сучасним, містом високої культури і великих можливостей, містом
щасливих людей, де однаково добре буде всім – від дитини до ветерана!
Шановні колеги!
Переконаний, що ми працюватимемо єдиною, згуртованою командою,
адже маємо високі цілі й благородні прагнення.
З Божою допомогою, зі святою вірою в нашу державу, в український
народ, в нашу громаду ми здолаємо всі труднощі і продовжимо рух вперед.
Щиро дякую всім, хто віддав свій голос за мене, за кожного з депутатів,
за успішне, мирне майбутнє Кропивницького.
Слава нашому місту! Слава Україні!
Шановні колеги!
Надаю слово Андрію Назаренку, голові Кіровоградської обласної
державної адміністрації.
А.Назаренко,
голова
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації:
Доброго дня, шановні депутати, присутні!
Дякую за можливість звернутися до новообраного депутатського
корпусу. Сподіваюсь, що співпраця обласної влади та Кропивницької міської
ради продовжить взятий курс на конструктив, взаємну підтримку та
порозуміння.
Попри реформи Кропивницький залишається центром Кіровоградщини.
Це зобов’язує, тому що потрібно бути взірцем. Кропивницький ‒ це обличчя
області. За останні роки місто помітно змінилося. Всі ми бачимо, як
розвивається інфраструктура міста. Бажаю й далі рухатися в цьому напрямку,
за який вам дякуватимуть люди. Обласна влада ‒ поряд і завжди готова до
співпраці.
Наснаги всім та продуктивної каденції!
А.Райкович:
Щиро дякуємо Вам, Андрію Валерійовичу!
Дякуємо усім гостям за участь в урочистому засіданні.
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Продовжуємо роботу першої сесії Кропивницької міської ради восьмого
скликання.
Шановні колеги!
Пропоную затвердити проєкт порядку денного першої сесії
Кропивницької міської ради восьмого скликання. Перелік питань та матеріали
вам роздано.
О.Корнюша, депутат міської ради:
У проєкті порядку денного є два питання: за порядковим № 9 ‟Про
кількісний та персональний склад Виконавчого комітету Кропивницької
міської ради восьмого скликання” та № 17 ‟Про затвердження на посаді
Балакірєвої С.М.”. Враховуючи, що у проєкті рішення за порядковим № 9
Світлана Балакірєва зазначена як керуючий справами виконавчого комітету,
логічніше було б спочатку розглянути питання за порядковим № 17, а питання
за порядковим № 9 розглянути після того, як зазначена посадова особа буде
затверджена на посаді. Це логічно і правильно. Пропоную поміняти ці питання
місцями.
М.Смаглюк, начальник юридичного управління міської ради:
Для того, щоб затвердити керуючого справами міської ради на посаді,
треба звільнити попереднього керуючого справами. Оскільки звільнення
заступників міського голови відбувається у зв’язку із закінченням строку
повноважень виконавчого комітету, пропоную залишити проєкт порядку
денного у сформованому вигляді.
В.Яремчук, депутатка міської ради:
Шановні колеги!
Дійсно, зауваження депутата та начальника юридичного управління
слушні, тому є пропозиція спочатку розглянути всі питання, які стосуються
звільнення посадових осіб, наступними розглянути питання щодо
призначення посадових осіб.
М.Смаглюк:
Шановні депутати!
Зверніть увагу на те, що формування Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради восьмого скликання є підставою для припинення
повноважень заступників міського голови. Це пряма норма закону.
По-іншому бути не може. Спочатку формується новий склад виконавчого
комітету міської ради. Внаслідок цього попередні заступники міського голови
припиняють свої повноваження, а новий склад заступників, після
затвердження на посадах, входить у свої повноваження.
Для того, щоб рада діяла у правовому полі, пропоную залишити проєкт
порядку денного першої сесії міської ради в тому вигляді, в якому його було
сформовано.
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О.Корнюша:
Перед тим, як затверджувати новий склад виконавчого комітету,
необхідно відправити у відставку старий склад. Це має бути окремий пункт та
проєкт рішення. І не може бути так, що Світлана Балакірєва, яка ще не
затверджена керуючим справами виконавчого комітету, зазначена членом
виконавчого комітету за цією посадою.
А.Райкович:
Відповідно до Регламенту міської ради пропозиції щодо членів
виконавчого комітету міської ради одноосібно вносить міський голова.
Є сформовані пропозиції. Я внесу їх на розгляд. Депутати будуть приймати
рішення щодо затвердження запропонованих кандидатур членами
виконавчого комітету.
М.Смаглюк:
Пропоную затвердити персональний і кількісний склад Виконавчого
комітету Кропивницької міської ради восьмого скликання без зазначення назв
посад. Це буде компромісне рішення.
А.Райкович:
Олександре Петровичу!
Ви наполягаєте на голосуванні за Вашу пропозицію?
О.Корнюша:
Ні.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію затвердити проєкт порядку денного
першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання в цілому. Прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 2 “Про затвердження порядку денного першої
сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається).
Міський голова пояснив депутатам порядок надання слова для виступу з
місця.
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Перше питання ‒ “Про перейменування”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 4507. Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного
управління міської ради.
М.Смаглюк пояснила, що проєкт рішення за реєстраційним № 4507
актуалізує назву представницького органу місцевого самоврядування
відповідно до постанов Кропивницької міської територіальної виборчої
комісії Кропивницького району Кіровоградської області, узгоджується з
постановами Верховної Ради України, Законом України ‟Про добровільне
об’єднання територіальних громад”. Запропонувала прийняти проєкт
рішення в цілому. Відповіла на запитання депутатки А.Ніжнікової щодо
найменування “Міська рада міста Кропивницького”.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3 “Про перейменування” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення Табалова А.О.”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4566
(доопрацьований). З цього питання доповім 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 ради нового
скликання.
Хто за те, щоб прийняти запропонований доопрацьований проєкт рішення
за основу і в цілому, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 4 “Про звільнення Табалова А.О.” (додається).
А.Райкович:
Розглядається питання порядку денного “Про обрання секретаря
Кропивницької міської ради восьмого скликання”. Проєкт рішення без
реєстраційного номера. З цього питання доповім я.
Відповідно до статей 26, 59 Закону України ‟Про місцеве самоврядування
в Україні” секретар міської ради обирається міською радою з числа її депутатів
шляхом таємного голосування.
Для проведення процедури таємного голосування нам необхідно обрати
лічильну комісію. Так як зараз ми працюємо за Регламентом міської ради
сьомого скликання, відповідно до статті 13 лічильна комісія обирається з
числа депутатів у складі семи осіб.
Попередньо обговоривши кандидатури з представниками політичних
партій, пропоную обрати до складу лічильної комісії депутатів:
1. Романа Колісніченка
2. Катерину Колтунову
3. Сергія Косу
4. Максима Линченка
5. Дмитра Овчіннікова
6. Василя Рубана
7. Олександру Ткаченко.
Хто за те, щоб запропоновані кандидатури увійшли до складу лічильної
комісії, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
А.Райкович:
Прошу членів лічильної комісії провести засідання, обрати голову,
заступника, секретаря комісії та повідомити про результати.
Відбувається засідання лічильної комісії.
А.Райкович:
Шановні депутати!
Надаю слово представнику лічильної комісії.
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Депутат М.Линченко зачитав протокол № 1 засідання лічильної комісії
‟Про обрання голови, заступника та секретаря лічильної комісії”
(додається), відповідно до якого головою комісії обрано М.Линченка,
заступником голови комісії ‒ К.Колтунову, секретарем комісії ‒ В.Рубана.
А.Райкович:
Є пропозиція протокол № 1 засідання лічильної комісії Кропивницької
міської ради восьмого скликання від 04 грудня 2020 року ‟Про обрання
голови, заступника та секретаря лічильної комісії” взяти до відома.
Шановні колеги!
Відповідно до статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови.
Пропоную обрати секретарем Кропивницької міської ради восьмого
скликання депутата Колюку Олега Сергійовича.
Прошу членів лічильної комісії внести кандидатуру Колюки Олега
Сергійовича до бюлетеня таємного голосування.
Оголошую перерву на 15 хвилин для того, щоб лічильна комісія
визначилась зі зразком бюлетеня таємного голосування та порядком
проведення голосування.
Після перерви об 11.25
А.Райкович:
Шановні колеги!
Прошу зайти до сесійної зали, зайняти робочі місця та підготуватися до
реєстрації.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвалося 37 депутатів, відсутні 6 депутатів. Кворум,
необхідний для продовження роботи сесії, є.
Продовжуємо роботу.
Надаю слово голові лічильної комісії М.Линченку.
М.Линченко зачитав протокол № 2 засідання лічильної комісії ‟Про
затвердження зразка бюлетеня таємного голосування про обрання
секретарем
Кропивницької
міської
ради
восьмого
скликання
Колюки Олега Сергійовича” (додається). Представив депутатам зразок
бюлетеня та ознайомив із процедурою проведення таємного голосування.
О.Колюка, депутат міської ради, заявив про конфлікт інтересів та
повідомив, що не братиме участі у голосуванні.
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Члени лічильної комісії публічно опечатали скриньку для таємного
голосування, провели процедуру таємного голосування та здійснили
підрахунок голосів.
М.Линченко зачитав протокол № 3 засідання лічильної комісії ‟Про
результати таємного голосування про обрання секретарем Кропивницької
міської ради восьмого скликання Колюки Олега Сергійовича” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
За результатами таємного голосування прийнято рішення про обрання
секретарем
Кропивницької
міської
ради
восьмого
скликання
Колюки Олега Сергійовича.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 5 “Про обрання секретаря Кропивницької
міської ради восьмого скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Вітаємо Олега Сергійовича з обранням на посаду секретаря міської ради
та запрошуємо зайняти робоче місце у президії.
Продовжуємо роботу.
Розглядається
питання
порядку
денного
“Про
звільнення
Денисенка С.П.”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4567. Доповідач ‒
міський голова.
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 6 “Про звільнення Денисенка С.П.”
(додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про старосту (у новій редакції)”. Проєкт рішення за
реєстраційним № 2. Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного
управління міської ради.
М.Смаглюк пояснила, що у зв’язку із змінами
староста обирається депутатами міської ради
голови, тому підготовлено проєкт Положення
редакції), в якому врахована ця норма. Звернулась
запропонований проєкт рішення.

у чинному законодавстві
за пропозицією міського
про старосту (у новій
з проханням підтримати

А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 7 “Про затвердження Положення про старосту
(у новій редакції)” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження на посаді Марченко Л.М.”. Проєкт рішення без реєстраційного
номера. Доповідач ‒ міський голова.
Міський голова представив Любов Марченко як фахівця, який давно
працює у сфері житлово-комунального господарства міста, позитивно
зарекомендувала себе, має ділову репутацію, гарну характеристику, повагу
від громади. Висловив сподівання, що вона буде достойно представляти
Кропивницьку міську раду та чесно і добросовісно виконувати посадові
обов’язки старости такого надзвичайно важливого нового мікрорайону
міста.
В.Яремчук, депутатка міської ради, як представник громади
смт Нового висловила думку новенців щодо кандидатури на посаду старости
Новенського старостинського округу Кропивницької міської ради, а саме
побажання, щоб ця людина проживала на території селища та розуміла
проблеми округу. Висловила сподівання на плідну співпрацю.
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Міський голова висловив сподівання, що довіра, виказана
Любові Марченко, справдиться, і вона буде ефективно та по-діловому
управляти ввіреною їй територією.
А.Райкович:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проєкт
рішення за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення №
Марченко Л.М.” (додається).
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Міський голова привітав Любов Марченко з обранням на посаду.
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виконання рішення суду”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3402
(доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного
управління міської ради.
М.Смаглюк проінформувала, що у зв’язку із закінченням строку
повноважень Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання є можливість виконати рішення Кіровоградського
окружного адміністративного суду від 15 липня 2019 року у справі
№ 1140/3180/18, поновивши О.Грабенка на посаді заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради, та звільнити його, враховуючи
виборність посади. Відповіла на запитання депутатів О.Корнюші та
А.Ларіна щодо втрат з міського бюджету на відшкодування позивачеві
середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Пояснила, що на виконання
рішення адміністративного суду сума відшкодування буде становити близько
300 тис. грн, які будуть виплачені за окремою процедурою. Зазначила, що
О.Грабенку вже виплачено один середньомісячний заробіток.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт
рішення за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 9 “Про виконання рішення суду” (додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
кількісний та персональний склад Виконавчого комітету Кропивницької
міської ради восьмого скликання”. Проєкт рішення без реєстраційного номера.
Доповідач ‒ міський голова.
Міський голова зачитав проєкт рішення, відповідно до якого
запропоновано утворити Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
восьмого скликання у кількості 12 осіб та затвердити персональний склад
(без зазначення посад), а саме:
голова виконавчого комітету ‒ міський голова (за посадою)
Райкович Андрій Павлович;
члени виконавчого комітету:
Артеменко Наталія Михайлівна
Балакірєва Світлана Миколаївна
Вєхтєв Валерій Валерійович
Згривець Руслан Федорович
Колодяжний Сергій Олександрович
Колюка Олег Сергійович
Кролевець Андрій Вікторович
Марченко Любов Миколаївна
Солонар Людмила Миколаївна
голова Фортечної районної у місті Кропивницькому ради (за посадою)
голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради (за посадою).
Зазначив, що вибори голів районних у місті Кропивницькому рад ще не
відбулися.
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення у запропонованому
вигляді за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 10 “Про кількісний та персональний склад
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради восьмого скликання”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення Грабенка О.В.”. Проєкт рішення без реєстраційного номера.
Доповідач ‒ міський голова.
Міський голова пояснив, що проєкт рішення “Про звільнення
Грабенка О.В.” підготовлений у зв’язку із закінченням строку повноважень
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання.
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 11 “Про звільнення Грабенка О.В.”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення Паливоди А.А.”. Проєкт рішення без реєстраційного номера.
Доповідач ‒ міський голова.
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 12 “Про звільнення Паливоди А.А.”
(додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення Бондаренко А.В.”. Проєкт рішення без реєстраційного номера.
Доповідач ‒ міський голова.
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 13 “Про звільнення Бондаренко А.В.”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження на посаді Мосіна О.В.”. Проєкт рішення без реєстраційного
номера. Доповідач ‒ міський голова.
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 14 “Про затвердження на посаді Мосіна О.В.”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження на посаді Вергуна О.С.”. Проєкт рішення без реєстраційного
номера. Доповідач ‒ міський голова.
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 15 “Про затвердження на посаді Вергуна О.С.”
(додається).
А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження на посаді Бєжана М.М.”. Проєкт рішення без реєстраційного
номера. Доповідач ‒ міський голова.
М.Бєжан, депутат міської ради, заявив про конфлікт інтересів та
повідомив, що не братиме участі у голосуванні.
А.Райкович:
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення №
Бєжана М.М.” (додається).

16

“Про

затвердження

на

посаді

А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження на посаді Колодяжного С.О.”. Проєкт рішення без
реєстраційного номера. Доповідач ‒ міський голова.
Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 17
Колодяжного С.О.” (додається).
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А.Райкович:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження на посаді Балакірєвої С.М.”. Проєкт рішення без реєстраційного
номера. Доповідач ‒ міський голова.
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Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за
основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 18
Балакірєвої С.М.” (додається).
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А.Райкович:
Шановні заступники міського голови!
Від імені депутатського корпусу, громади міста щиро вітаю вас з
набуттям повноважень!
Сподіваюся, що спільно ми виконаємо задекларовані програми, з якими
йшли на вибори і отримали довіру від громади.
Прошу працювати плідно, чесно, співпрацювати з депутатами з метою
виконання рішень міської ради, виконавчого комітету на благо територіальної
громади міста Кропивницького!
Шановні депутати!
Розглядаємо питання порядку денного “Про затвердження умов оплати
праці міського голови”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач
О.Господарикова ‒ начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради.
О.Господарикова проінформувала, що проєкт рішення “Про
затвердження умов оплати праці міського голови” підготовлено
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268,
від 15.06.1994 № 414, які регламентують встановлення розмірів премій і
надбавок працівникам апарату органів виконавчої влади. Зазначила, що
міський голова А.Райкович повністю перераховує свою заробітну плату
малозабезпеченим громадянам міста за їх зверненнями.
А.Райкович:
Шановні колеги!
Вам запропоновано проєкт рішення.
Заявляю про конфлікт інтересів, тому не буду брати участі у голосуванні.
Передаю право провести голосування з цього питання секретарю міської
ради О.Колюці.
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О.Колюка, секретар міської ради:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти запропонований проєкт
рішення за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 19 “Про затвердження умов оплати праці
міського голови” (додається).
А.Райкович:
Шановні депутати!
Інформую, що свою заробітну плату та пансіон Почесного громадянина
міста я перераховую нужденним громадянам, які звертаються до міської ради
і потребують фінансової допомоги.
Шановні колеги!
Питання, які планувалося розглянути на першому засіданні першої сесії
Кропивницької міської ради восьмого скликання, розглянуто.
Пропоную депутатам детально ознайомитися з проєктами рішень з
господарських питань, включеними до порядку денного першої сесії, та
розглянути їх на наступному засіданні.
Перше засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого
скликання завершено.
Дякую за роботу.
Про дату та час проведення наступного засідання сесії вам буде
повідомлено додатково.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

