
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  3 

третього засідання першої сесії  

Кропивницької міської ради восьмого скликання 

 

від 22 грудня 2020 року м. Кропивницький 

 

Третє засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П., міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, представники громади, журналісти! 

 

Депутатів прошу зайняти робочі місця у сесійній залі. Будемо 

розпочинати роботу третього засідання першої сесії. 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати, присутні! 

На третє засідання першої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання прибуло та зареєструвалося 36 депутатів, що становить більше 

половини складу міської ради, відсутні 7. Кворум, необхідний для проведення 

пленарного засідання сесії, є.  

Розпочинаємо роботу. 

 

Міський голова Райкович А.П. та секретар міської ради Колюка О.С. 

привітали присутніх кропивницьких спортсменів та тренерів, які 

продемонстрували високі спортивні результати у 2020 році і стали 

стипендіатами міської ради, а також призерів міжнародних спортивних 

змагань ‟Ігри нескорених”.  

 

Райкович А.П., відповідно до вимог Регламенту міської ради, надав слово 

мешканці міста, яка записалися на виступ. 

Решетнюк В.М. від імені мешканців мікрорайону Старої Балашівки 

подякувала міському голові, депутатові міської ради Терзову Д.С, депутатам, 

працівникам комунальних та інших служб, волонтерам за оперативну, 
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професійну допомогу і організацію робіт по ліквідації стихійного лиха, яке 

сталося 17 жовтня 2020 року. Зачитала клопотання мешканців Старої 

Балашівки, в якому йшлося про наступне: при прийнятті бюджету 

Кропивницької територіальної громади на 2021 рік передбачити кошти на 

виплату допомоги мешканцям для завершення будівельних робіт з 

урахуванням понесених збитків та внести зміни до рішення Виконавчого 

комітету міської ради від 27 жовтня 2020 року № 541 ‟Про надання 

одноразової грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького, які 

постраждали від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року”. 

 

Міський голова пояснив, що мешканцям мікрорайону Старої Балашівки, 

постраждалим від буревію, виплачена матеріальна допомога, а компенсація 

за нанесену шкоду та матеріальні збитки має відбуватись за рахунок 

державного бюджету. Проінформував, що виконавчими органами міської 

ради направлені відповідні звернення до державних органів влади з метою 

виділення з державного бюджету коштів на виплату мешканцям компенсації. 

 

Райкович А.П. зачитав повідомлення від політичних партій, 

представлених в Кропивницькій міській раді восьмого скликання, про 

створення депутатських фракцій (додаються):  

1) Фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”. 

2) Фракції Політичної партії ‟Рідне місто”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі третього засідання першої сесії міської ради беруть участь: 

Марченко Л.М. – староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради; 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Стецюк В.Н.‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

 

Переходимо до формування порядку денного третього засідання першої 

сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання. Вам роздано перелік з 

п’яти питань, які пропонується включити до порядку денного. 

 

Пропозиції щодо порядку денного третього засідання першої сесії 

узгоджені вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських 

фракцій та лідерами політичних сил, представлених у Кропивницькій міській 

раді восьмого скликання. Матеріали вам роздано. 

 

Хто за те, щоб включити додаткові питання до порядку денного першої 

сесії міської ради, прошу проголосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 38 “Про затвердження доповнень до порядку 

денного першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Чи є ще пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Згідно зі статтею 34 Регламенту перед тим, як перейти до розгляду питань 

порядку денного, проголошуються заяви, оголошення, запитання. 

Слово має депутатка Катерина Шамардіна. 

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”), озвучила позицію депутатської фракції Політичної партії 

‟Рідне місто” щодо роботи Кропивницької міської ради восьмого скликання. 

Зазначила, що депутати йшли на вибори з програмами, які стосуються 

покращення рівня життя містян, поліпшення інфраструктури міста, його 

розвитку, підвищення комфортності, тому повинні мати змогу на рівних 

умовах реалізовувати законне право представляти інтереси виборців та 

виконувати їх доручення. Звернула увагу, що весь депутатський корпус має 

попрацювати над прийняттям бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік та профільних програм, які будуть 

враховувати інтереси містян у всіх сферах життєдіяльності міста: у галузі 

охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства та інших. 

Внесла пропозицію обрати головами постійних комісій Кропивницької міської 

ради восьмого скликання представників від восьми політичних партій, які 

увійшли до складу міської ради. Закликала міського голову та депутатів до 

консолідації та конструктивної роботи. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Чи є ще оголошення, заяви, запитання. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення 

доповнень до рішення Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року  

№ 10 ‟Про кількісний та персональний склад Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради восьмого скликання”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач Райкович А.П. ‒ міський голова. 

 

Міський голова зачитав проєкт рішення. 
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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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 39 “Про внесення доповнень до рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року № 10 ‟Про 

кількісний та персональний склад Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради восьмого скликання” (додається).  
 

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

утворення та визначення кількісного складу постійних комісій Кропивницької 

міської ради восьмого скликання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 59 

(доопрацьований). Доповідач Райкович А.П. ‒ міський голова. 

 

Міський голова нагадав, що питання обговорювалося на погоджувальній 

нараді. Зачитав доопрацьований проєкт рішення. 

 

Надійшла пропозиція прийняти запропонований доопрацьований проєкт 

рішення № 59 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 40 “Про утворення та визначення кількісного 

складу постійних комісій Кропивницької міської ради восьмого 

скликання” (додається).  
 

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

затвердження Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 60 

(доопрацьований). Доповідач Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного 

управління міської ради.  

Смаглюк М.О. пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 60.  
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Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), зачитав норми статті 42 Закону 

України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, якою визначено 

повноваження міського голови, та висловив зауваження відносно                               

абзацу  четвертого пункту 2.2 проєкту Положення про постійні комісії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання.  

 

Смаглюк М.О. пояснила, що статтею 42 Закону України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні” визначені повноваження міського голови, а проєкт 

Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання регламентує роботу постійних комісій. Зазначила, що стаття 42  

закону не виключає права міського голови вносити пропозиції щодо 

персонального складу постійних комісій, їх голів, тому він може вносити такі 

пропозиції за загальним правилом формування порядку денного сесії, яке 

відповідно до Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні” 

належить до повноважень міського голови. 

 

Корнюша О.П. зауважив, що міський голова є посадовою особою та 

зобов’язаний діяти в межах повноважень на підставі та у спосіб, визначений 

законом, тому йому заборонено все, що не передбачено законодавством. 

Поставив запитання стосовно пунктів 2.6, 3.6, 3.9, 5.1 проєкту Положення 

про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання. Висловив 

думку, що у пункті 3.9 проєкту Положення закладена двозначність. 

 

Смаглюк М.О. відповіла на запитання Корнюші О.П. 

 

Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), звернув увагу на технічні неточності 

у назвах розділів V, VІ проєкту Положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання та вніс пропозицію: абзац перший пункту 6.5 

після слів ‟підготовку за дорученням ради або міського голови” доповнити 

словами ‟або за власною ініціативою комісії”. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Рідне місто”), проінформував, що на погоджувальній нараді пропонував 

доповнити пункт 2.4 проєкту Положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання та викласти його у редакції пункту 2.4 

Положення про постійні комісії попереднього скликання, а саме:  

‟Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. 

Голова постійної комісії міської ради обирається строком на 1 рік. За місяць 

до закінчення річного терміну обрання на посаду (або достроково на вимогу 

міської ради) голова постійної комісії надає звіт про діяльність постійної 

комісії на засіданні міської ради”. 
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Смаглюк М.О. пояснила суть пункту, запропонованого депутатом 

Шамардіним О.С. Уточнила, що цей пункт було додатково внесено до 

Положення про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання. Звернула увагу, що цей пункт є дискусійним, оскаржувався в 

судовому порядку, не має законодавчого підґрунтя, тому не включений до 

проєкту Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), підтримав пропозицію депутата 

Линченка М.Д.: абзац перший пункту 6.5 проєкту Положення про постійні 

комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання після слів ‟підготовку 

за дорученням ради або міського голови” доповнити словами ‟або за власною 

ініціативою комісії”. Наголосив на необхідності обов’язково врахувати цю 

пропозицію.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зауважив, що проєкт 

Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання обговорювався в розширеному форматі. Висловив свою думку 

відносно пропозиції, озвученої депутатом Шамардіним О.С. 

 

Смаглюк М.О. відповіла на запитання депутатки Шамардіної К.О.  

 

Колюка О.С., секретар міської ради, прокоментував суть абзацу 

четвертого пункту 2.2 проєкту Положення про постійні комісії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання. Пояснив, що доопрацьований 

проєкт рішення № 60 розглядався прозоро, публічно, виносився на обговорення 

представників політичних партій, які увійшли до складу Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, на нарадах, в яких також брали участь 

представники від Політичної партії ‟Опозиційна платформа – За життя”. 

Зазначив, що суттєвих пропозицій стосовно проєкту Положення про 

постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання від депутатів 

не надходило, за винятком пропозиції від депутата Шамардіна О.С., яку він 

озвучив.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную взяти доопрацьований проєкт рішення № 60 за основу, а потім 

перейти до розгляду пропозицій депутатів. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Шамардін О.С. вніс пропозицію доповнити пункт 2.4 проєкту 

Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання абзацом в редакції:  

‟Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. 

Голова постійної комісії міської ради обирається строком на один рік. За 

місяць до закінчення річного терміну обрання на посаду (або достроково на 

вимогу міської ради) голова постійної комісії надає звіт про діяльність 

постійної комісії на засіданні міської ради”. 

 

Корнюша О.П. звернув увагу, що проєкт рішення за реєстраційним № 60 

є доопрацьованим. Зазначив, що проєкти рішень міської ради мають 

погоджуватись виконавчим комітетом, постійними комісіями і лише після 

цього виноситись на розгляд міської ради. Навів приклад порядку розгляду 

проєктів рішень Кіровоградською обласною радою. Звернув увагу, що 

обласною радою була утворена робоча група з числа депутатів, яка 

опрацьовувала проєкт положення про постійні комісії. Депутат 

протиставив редакції абзацу четвертого пункту 2.2 проєкту Положення про 

постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання норму 

Положення про постійні комісії Миколаївської міської ради в частині обрання 

голів постійних комісій, згідно з якою голови постійних комісій Миколаївської 

міської ради обираються з числа депутатів за пропозицією:  

міського голови;  

керівника робочої групи щодо розробки проєктів регламенту, положення 

про постійні комісії Миколаївської міської ради, формування органів ради;  

депутатських фракцій (груп);  

депутатів міської ради.  

Категорично не погодився з редакцією абзацу четвертого пункту 2.2 

Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання та висловив думку, що зміст цього абзацу є таким, що порушує 

права депутатів та створює умови для узурпації влади.  

 

Міський голова відповів, що кожен депутат має право голосувати на свій 

розсуд в демократичний спосіб.  

 

Шамардін О.С. запропонував прийняти окремі рішення відносно 

затвердження складу постійних комісій міської ради та відносно обрання 

голів комісій. 
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Міський голова запропонував перейти до голосування за пропозиції 

депутатів щодо проєкту Положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання. 

 

Корнюша О.П. вніс пропозицію пункт 2.2 проєкту Положення про 

постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання викласти у 

редакції: 

‟Постійні комісії обираються міською радою шляхом обрання голів та 

членів комісії відкритим голосуванням не пізніш як на другій сесії ради нового 

скликання на строк її повноважень. 

Постійні комісії ради обираються радою з числа її депутатів за 

пропозицією:  

міського голови; 

керівника робочої групи щодо розробки проєктів Регламенту 

Кропивницької міської ради, Положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради та формування органів ради; 

депутатських фракцій (груп); 

депутатів міської ради. 

Голови постійних комісій ради обираються радою з числа її депутатів за 

пропозицією:  

міського голови, керівника робочої групи щодо розробки проєктів 

Регламенту Кропивницької міської ради, Положення про постійні комісії 

Кропивницької міської ради та формування органів ради; 

депутатських фракцій (груп); 

депутатів міської ради.” 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Корнюші О.П. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 14, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Шамардін О.С. вніс пропозицію доповнити пункт 2.4 проєкту 

Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання абзацом в редакції:  

‟Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. 

Голова постійної комісії міської ради обирається строком на один рік. За 

місяць до закінчення річного терміну обрання на посаду (або достроково на 
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вимогу міської ради) голова постійної комісії надає звіт про діяльність 

постійної комісії на засіданні міської ради”. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 13, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (депутатська фракція 

Політичної партії ‟Рідне місто”), внесла пропозицію: абзац четвертий 

пункту 2.2 проєкту Положення про постійні комісії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання викласти у редакції: 

‟Пропозиції щодо персонального складу постійних комісій, їх голів 

вносяться на затвердження міської ради міським головою з урахуванням 

визначеного кількісного складу постійних комісій, їх функціональної 

спрямованості, фаху депутатів з попереднім обговоренням та узгодженням 

кандидатур, запропонованих до персонального складу комісій депутатськими 

фракціями (групами) в особі їх голів (представників)”. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Шамардіної К.О. Хто за 

цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 10, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Ларін А.С. підтримав пропозицію депутата Корнюші О.П. Підкреслив, 

що ця пропозиція є конструктивною та демократичною. Висловив позицію 

фракції щодо змісту пункту 2.2 проєкту Положення про постійні комісії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання. Запропонував викласти 

пункт 2.2 у редакції: 

‟Постійні комісії обираються міською радою шляхом обрання голів та 

членів комісії відкритим голосуванням не пізніш як на другій сесії ради нового 

скликання на строк її повноважень. 
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Постійні комісії ради обираються радою з числа її депутатів за 

пропозицією:  

міського голови; 

керівника робочої групи щодо розробки проєктів регламенту 

Кропивницької міської ради та положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради та формування органів ради; 

депутатських фракцій (груп); 

депутатів міської ради. 

Голови постійних комісій ради обираються радою з числа її депутатів за 

пропозицією:  

міського голови,  

керівника робочої групи щодо розробки проєктів регламенту 

Кропивницької міської ради та положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради та формування органів ради; 

депутатських фракцій (груп); 

депутатів міської ради. 

Постійна комісія на своєму організаційному засіданні більшістю голосів 

від загального складу обирає заступника голови та секретаря комісії за 

пропозицією голови постійної комісії, членів постійної комісії. Інші питання 

структури комісії вирішуються відповідною комісією”. 

 

Райкович А.П.: 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 9, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова фракції 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), озвучила репліку, що проєкт 

Положення про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання було заздалегідь надано депутатам для вивчення та внесення 

пропозицій, питання обговорювалося на нарадах. Зауважила, що від 

представників фракції Політичної партії ‟Опозиційна платформа – За 

життя” пропозицій в такій кількості не надходило. Запропонувала 

депутатам обговорювати документи та вносити зміни до них на стадії їх 

розробки.  
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Линченко М.Д., звернувся до начальника юридичного управління з 

проханням сформулювати назви розділів V, VІ проєкту Положення про 

постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання та вніс 

пропозицію: абзац перший пункту 6.5 проєкту Положення про постійні 

комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання після слів ‟підготовку 

за дорученням ради або міського голови” доповнити словами ‟або за власною 

ініціативою комісії”. 

 

Ніжнікова А.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), уточнила, що депутат                            

Линченко М.Д. вніс дві пропозиції, тому за них потрібно голосувати окремо.  

 

Смаглюк М.О. погодилась з пропозицією щодо внесення змін до назв                                   

розділів V, VІ проєкту Положення про постійні комісії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання. 

 

Міський голова запевнив, що зауваження депутата Линченка М.Д. щодо 

назв розділів V, VІ проєкту Положення про постійні комісії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання будуть враховані. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Чи є ще пропозиції щодо доопрацьованого проєкту рішення № 60? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 60 в цілому з урахуванням змін у назвах розділів. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 41 “Про затвердження Положення про постійні 

комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається).  
 

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

затвердження складу постійних комісій Кропивницької міської ради восьмого 

скликання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 61 (доопрацьований). 

Доповідач Райкович А.П. ‒ міський голова. 

 

Міський голова зачитав доопрацьований проєкт рішення № 61. 

Проінформував, що питання детально опрацьовувалося, представники 
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політичних сил, які увійшли до складу міської ради, внесли свої пропозиції. 

Зазначив, що в ході розгляду питання від депутатів не надходило ініціатив 

щодо створення робочої групи, яка б вносила відповідні пропозиції для 

обговорення, процес відбувався демократично, публічно з урахуванням 

пропозицій лідерів політичних сил. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Рідне місто”), запропонував окремим рішенням затвердити склад постійних 

комісій, а потім приймати рішення щодо обрання голів постійних комісій. 

 

Міський голова пояснив, що порядок утворення і обрання постійних 

комісій міської ради встановлений попередньо затвердженим Положенням 

про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання.  

 

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

Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зазначив, що пропозиція депутата 

Шамардіна О.С. суперечить нормам чинного законодавства. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 14, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 61 в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 42 “Про затвердження складу постійних 

комісій Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік”.                        

Проєкт рішення за реєстраційним № 1 (доопрацьований). Доповідач              

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

 

Бочкова Л.Т. доповіла про засади формування проєкту Кропивницької 

міської територіальної громади на 2021 рік, детально пояснила структуру 

бюджету та основні показники (під час доповіді здійснювалась презентація з 

демонстрацією слайдів).  

Зачитала пропозиції до доопрацьованого проєкту рішення № 1, які 

виникли в ході його підготовки, обговорення та розгляду Виконавчим 

комітетом Кропивницької міської ради, а саме щодо перерозподілу видатків 

спеціального фонду бюджету розвитку по головному розпоряднику 

бюджетних коштів ‒ управлінню капітального будівництва, в розрізі 

об’єктів на здійснення заходів з будівництва, реконструкції і реставрації, 

капітального ремонту об’єктів виробничої, комунальної та соціальної 

інфраструктури у 2021 році: 

грн 
 

 

Головний розпорядник/ КТПКВК МБ 

 

Спеціальний фонд 

(бюджет 

розвитку) 

зміни 

Управління капітального будівництва  

1517310 

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

госопдарства 

 

Реконструкція набережної р. Інгул                                                     

від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної 

-300 000 

Реконструкція площі Героїв Майдану                                                      

м. Кропивницький (з виготовленням ПКД) 

-600 000 

Реконструкція проспекту Інженерів                                                 

(з виготовленням ПКД) 

-700 000 

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул 

між вулицями Казанською та Радищева 

+500 000 

Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул 

між вулицями Бобринецький шлях та Салганні піски 

+200 000 

Капітальний ремонт пам’ятника Воїнам-

інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний) 

+800 000 

Капітальний ремонт об’єкту благоустрою                              

(Сквер ‟Фонтанний” по вул. Архітектора Паученка) 

+100 000 
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Начальник фінансового управління пояснила, що відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 у доопрацьованому 

проєкті рішення № 1 змінено коди типової програмної класифікації по галузях 

‟Освіта” та ‟Соціальний захист”. 

Зауважила, що необхідно внести зміни до текстової частини проєкту 

рішення, а саме зазначити назву постійної комісії міської ради у 

відповідності до рішення міської ради ‟Про утворення та визначення 

кількісного складу постійних комісій Кропивницької міської ради восьмого 

скликання”. 

Запропонувала підтримати доопрацьований проєкт рішення № 1 в 

цілому з урахуванням озвучених змін.  

Відповіла на запитання депутатів Ніжнікової А.О., Шамардіної К.О., 

Корнюші О.П. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), проінформував, що під час 

презентації проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на 2021 рік представникам депутатських фракцій та політичних 

сил, представлених в міській раді, озвучував зауваження відносно додатку 3 

до доопрацьованого проєкту рішення № 1 щодо розподілу видатків по 

головному розпоряднику бюджетних коштів ‒ управлінню молоді та спорту, 

на соціальний захист та соціальне забезпечення, які відносяться до 

компетенції Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад.  

 

Бочкова Л.Т. пояснила, що у зв’язку з реформуванням соціальної сфери, а 

саме реорганізацією міських соціальних центрів та зміною їх повноважень по 

управлінню молоді та спорту міської ради передбачені видатки з урахуванням 

фінансування територіальних центрів. Зазначила, що у перспективі 

планується утворити виконавчий орган ‒ департамент соціальної політики 

Кропивницької міської ради, який буде розпорядником зазначених бюджетних 

коштів. 

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”), порушила питання щодо реалізації проєктів-переможців 

громадського бюджету, які не були профінансовані у 2020 році. Зазначила,              

що 15 проєктів, з яких малих ‒ 14, не були реалізовані через те, що передбачені 

видатки було знято та направлено на фінансування інших заходів. 

Запропонувала збільшити до 10,0 млн грн фінансування на реалізацію                                 

у 2021 році проєктів-переможців громадського бюджету.  

 

Корнюша О.П. у виступі повернувся до історії створення та 

функціонування районних у місті Кропивницькому рад. Відзначив, що 

упродовж всіх років за часи незалежності України районні у місті ради 
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обмежувались у фінансуванні, але поступово в межах виділеного фінансового 

ресурсу виконували делеговані повноваження. Звернув увагу, що у проєкті 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік 

передбачено фінансування на виконання функцій із забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою інвалідністю, а 

також на виконання функцій з надання реабілітаційних послуг особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, які згідно з рішенням міської ради                     

від 10 червня 2016 року № 325 делеговано районним у містах радам та їх 

виконавчим комітетам. Зазначив, що ці функції виконують територіальні 

центри та управління соціального захисту населення районних у місті рад. 

Підсумував, що реформування соціальної сфери призведе до позбавлення  

районних у місті рад повноважень. Зачитав пункти 5, 6 статті 9 

Європейської хартії місцевого самоврядування, згідно з якими захист більш 

слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування 

передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або 

аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу 

потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, який вони повинні 

нести, і такі процедури або заходи не повинні звужувати свободу дій органів 

місцевого самоврядування в межах власної відповідальності, а з органами 

місцевого самоврядування повинні належним чином проводитись 

консультації про порядок передачі їм перерозподілених ресурсів. 

Заявив, що враховуючи вищезазначені обставини, не голосуватиме за 

доопрацьований проєкт рішення міської ради № 1 “Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Згідно з вимогами Регламенту я маю оголосити перерву. Які будуть 

пропозиції? 

Надходять пропозиції від керівників фракцій продовжити роботу 

засідання сесії без перерви. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова фракції 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), прокоментувала, що громада 

міста обрала депутатів своїми представниками у міській раді з метою  

якісного забезпечення життєдіяльності міста з урахуванням інтересів 
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громади. Зазначила, що головним та першочерговим завданням для депутатів 

міської ради є прийняття бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на 2021 рік. Зауважила, що всі депутати хотіли б збільшити 

фінансування на реалізацію проєктів громадського бюджету та на соціальне 

забезпечення мешканців міста, але потрібно розуміти, за рахунок яких 

видатків мають забезпечуватися ці статті бюджету. Заявила, що фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ” буде підтримувати 

доопрацьований проєкт рішення міської ради № 1 ‟Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік” в запропонованій 

редакції, розуміючи, що зараз країна перебуває у невизначеній ситуації через 

пандемію. Підкреслила, що проєкт бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік сформований на реальних, а не завищених 

та оптимістичних показниках. Закликала депутатів підтримати 

запропонований проєкт рішення. 

 

Міський голова проінформував, що у січні 2021 року розпочнеться процес 

формування профільних програм. Зазначив, що нереалізовані пункти програм, 

які можуть бути виконані за рахунок додаткового фінансування, будуть 

підлягати додатковим експертизам і поглибленому вивченню. Запевнив, що 

проєкти громадського бюджету будуть профінансовані. Разом з тим, 

зазначив, що громадський бюджет ‒ це ініціативи громадськості, які не 

можуть фінансуватися в надмірних розмірах. Пояснив суть громадського 

бюджету.  

 

Шамардіна К.О. зауважила, що проєкти громадського бюджету не були 

реалізовані через відсутність фінансування. Наголосила, що зазначені 

проєкти не перевищували граничних сум. Пояснила, що великі проєкти 

громадського бюджету минулих років стали проблемними, тому що на 

початковому етапі були неякісно проаналізовані і після виготовлення 

проєктно-кошторисної документації виявилося, що на їх реалізацію необхідно 

виділити більше коштів ніж передбачалося авторами. Звернула увагу, що 

впровадження громадського бюджету не лише впливає на покращення 

благоустрою міста, а й як метод прямої комунікації підвищує довіру громадян 

до влади, тому не можна залишати без втілення проєкти громадського 

бюджету, у голосуванні за які взяли участь понад 15 тисяч містян.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зауважив, що значна частина 

проблем, пов’язаних з розбалансуванням міського бюджету у 2020 році, 

виникала у зв’язку з тим, що у міській раді сьомого скликання депутати від 

сформованої більшості вносили до галузевих програм об’єкти, на які від 

самого початку не передбачалося фінансування. Пояснив, що відповідно до 

інформації, озвученої начальником фінансового управління міської ради, 

фінансування об’єктів громадського бюджету не обмежується сумою                              
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в 5,0 млн грн та може здійснюватися головними розпорядниками бюджетних 

коштів, яким виділений достатній фінансовий ресурс на 2021 рік, в межах 

галузевих програм за умови, що бюджет не буде розбалансовуватися. 

Зауважив, що у разі голосування за пропозицію депутатки Шамардіної К.О. 

буде наполягати, щоб вона озвучила пропозиції відносно джерел фінансування. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (позафракційна), висловилася 

проти внесення з голосу змін до доопрацьованого проєкту рішення ‟Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік”. 

Пояснила, що на початку 2020 року міською радою були визначені 

розпорядники бюджетних коштів з метою реалізації проєктів громадського 

бюджету, тому при затвердженні галузевих програм на 2021 рік необхідно 

буде проконтролювати включення до них відповідних заходів.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція взяти доопрацьований проєкт рішення № 1 за 

основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Шамардіна К.О. запропонувала збільшити фінансування громадського 

бюджету на 2021 рік до 10,0 млн грн з метою реалізації проєктів-переможців 

громадського бюджету 2019-2020 років за рахунок зменшення видатків 

статті бюджету ‟Інші заходи у сфері електротранспорту”, яка передбачає 

компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій громадян 

електротранспортом.  

 

Райкович А.П: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Шамардіної К.О. Прошу 

голосувати. 

 

 Результати голосування:  

“за” – 7, 

“проти” – 18, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
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Які ще будуть пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення міської ради № 1 в цілому з урахуванням додаткових пропозицій, 

озвучених начальником фінансового управління міської ради. Прошу 

голосувати. 

 Результати голосування:  

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 43 “Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Надаю слово секретарю міської ради Колюці О.С. для оголошення. 

 

Колюка О.С., секретар міської ради, повідомив, що на офіційному 

вебсайті Кропивницької міської ради оприлюднено проєкт Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, запросив депутатів 

долучитися до його опрацювання та за необхідності надати до управління 

апарату міської ради пропозиції і зауваження. Пояснив етапи подальшого 

розгляду зазначеного документа. Звернувся до депутатів  з проханням надати 

пропозиції щодо перспективного плану роботи Кропивницької міської ради  

на 2021 рік. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Питання, включені до порядку денного першої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, розглянуті. 

 

Дякую за роботу! 

Першу сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 


