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П Р О Т О К О Л  № 82 

засідання позачергової п'ятдесят третьої сесії 

Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 

 

від 02 листопада 2015 року м. Кіровоград 
 

Засідання позачергової п'ятдесят третьої сесії Кіровоградської міської                     

ради шостого скликання відкриває секретар міської ради Марковський І.І. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

На засідання позачергової п'ятдесят третьої сесії Кіровоградської міської 

ради шостого скликання прибуло та зареєструвалося 39 депутатів, що 

становить більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для 

проведення пленарного засідання сесії, є. 

Позачергову п'ятдесят третю сесію Кіровоградської міської ради 

оголошую відкритою. 
 

(Звучить Державний Гімн України) 
 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

В роботі позачергової п'ятдесят третьої сесії Кіровоградської міської 

ради шостого скликання беруть участь: 

Горбовський Сергій Володимирович - голова Кіровської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Гуцу Василь Гаврилович – заступник голови Ленінської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна – старший прокурор міста Кіровограда. 

Шановні депутати! 

Відповідно до статей 131, 136 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання нам необхідно обрати робочі органи сесії. 

Є пропозиція обрати до складу робочої президії голову постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку Краснокутського Олега Володимировича. Головою 
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секретаріату пропоную обрати депутата Слівнова Володимира 

Володимировича. Немає заперечень? Немає. Хто за дані пропозиції, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Є пропозиція переголосувати. Я прошу депутатів бути уважними. Хто за 

те, щоб до складу робочої президії обрати голову постійної комісії міської ради 

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

розвитку Краснокутського Олега Володимировича, головою секретаріату ‒ 

депутата Слівнова Володимира Володимировича, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп, 

яка відбулась 30 жовтня 2015 року, було запропоновано винести на розгляд 

позачергової п'ятдесят третьої сесії міської ради 15 питань. 

Хто за те, щоб проект порядку денного позачергової п’ятдесят третьої 

сесії міської ради взяти за основу, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Депутати запропонували поставити пропозицію щодо затвердження 

проекту порядку денного позачергової п’ятдесят третьої сесії міської ради 

на повторне голосування. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція від депутатів взяти проект порядку денного 

позачергової п’ятдесят третьої сесії міської ради за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

У кого є пропозиції щодо проекту порядку денного позачергової 

п'ятдесят третьої сесії міської ради? 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група 

‟Рідний Кіровоград”): 

На позаминулому засіданні сесії міської ради депутати підтримали мою 

пропозицію повернутися до розгляду питання “Про надання Чорному Я.Ю. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шмідта (біля житлового будинку № 54-а)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4726. Я тоді наголошував, що це питання стосується 

відомого кіровоградського волонтера.  

Пропоную включити це питання до проекту порядку денного 

позачергової п’ятдесят третьої сесії міської ради. 

 

Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

Шановні депутати! 

За пропозицією постійної комісії міської ради з питань управління 

комунальною власністю та приватизації прошу включити до проекту порядку 

денного позачергової п’ятдесят третьої сесії міської ради питання ‟Про 

внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради” щодо 

включення до переліку об’єктів комунальної власності м. Кіровограда, які 

підлягають приватизації, нежитлової будівлі по вул. Гоголя, 61, 

ФОП Мотилчак А.І. Проект рішення за реєстраційним № 4815.  

 

Зайцев А.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Іване Івановичу! 

На п’ятдесят другій сесії не набрали голосів два питання: ‟Про передачу 

Пересадченку Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Суворова (напроти будинку № 42)” (проект рішення за реєстраційним 
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№ 4785) та ‟Про передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно у власність земельної 

ділянки по просп. Комуністичному (біля будинку № 7)” (проект рішення за 

реєстраційним № 4786). Ці питання погоджені постійною комісією міської 

ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. 

 

Марковський І.І.: 

Названі Вами питання враховані у проекті порядку денного позачергової 

п’ятдесят третьої сесії міської ради.  

 

Зайцев А.М.: 

Нам поки що не роздавали матеріалів, тому я про це не знаю.  

 

Марковський І.І.: 

Ці питання включені до проекту порядку денного позачергової  п’ятдесят 

третьої сесії міської ради.  

Шановні колеги! 

Я хочу наголосити на тому, що до проекту порядку денного позачергової  

п’ятдесят третьої сесії міської ради включено 15 питань. 

 

Мамедов В.З.о., депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу включить в проект повестки дня проект решения под 

регистрационным № 4671 ‟Про надання Мамедовій А.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Бєляєва, 31-а”. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Я хочу озвучити перелік питань щодо регулювання земельних відносин, 

які пропонується включити до проекту порядку денного: 

‟Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16”) (проект рішення за 

реєстраційним № 4848); 

‟Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля будинку№ 37/16)” (проект рішення за 

реєстраційним № 4849); 

‟Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 6-в” (проект рішення за реєстраційним № 4850); 

‟Про передачу ПП ‟Фауст” в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева” (проект рішення за реєстраційним № 4851); 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 22.09.2015 № 4517” (проект рішення за реєстраційним № 4852); 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 13.10.2015 № 4710” (проект рішення за реєстраційним № 4853); 
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‟Про передачу Дануці С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15)” (проект рішення за 

реєстраційним № 4829); 

‟Про поновлення ПП ‟АВТОМИР” договору оренди земельної ділянки 

по вул. 50 років Жовтня (на зупинці міського транспорту ‟Друкарня”) (проект 

рішення за реєстраційним № 4757); 

‟Про передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно у власність земельної 

ділянки по просп. Комуністичному (біля будинку № 7)” (проект рішення за 

реєстраційним № 4786); 

‟Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Суворова (напроти будинку № 42)” (проект рішення за 

реєстраційним № 4785); 

‟Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, 

корп. 1” (проект рішення за реєстраційним № 4626).  

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

До проекту порядку денного позачергової п’ятдесят третьої сесії міської 

ради пропонується включити питання ‟Про надання грошової допомоги 

громадянці Карпі М.М. для придбання капсули перепоховання”. Проект 

рішення без реєстраційного номера. Немає заперечень? Немає.  

Є пропозиція затвердити проект порядку денного позачергової п’ятдесят 

третьої сесії міської ради в цілому з доповненнями, запропонованими 

депутатами Краснокутським О.В., Ніколаєнком В.Г., Мамедовим В.З.о., та з 

урахуванням питання ‟Про надання грошової допомоги громадянці 

Карпі М.М. для придбання капсули перепоховання”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 4740 ‟Про затвердження порядку денного 

позачергової п’ятдесят третьої сесії Кіровоградської міської ради шостого 

скликання” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання 

‟Про звільнення Васильченка С.С.”. Проект рішення за реєстраційним № 4856. 

З даного питання доповім я. 

Васильченко С.С. просить надати йому слово. Прошу. 
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Васильченко С.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний головуючий! 

Шановні колеги! 

Я хотів би подякувати всім за роботу. Я з власної ініціативи написав заяву 

на звільнення з займаної посади. Мені було дуже комфортно працювати з 

депутатським корпусом, настанови якого я завжди намагався виконувати. 

Адже депутати є представниками інтересів територіальної громади міста.  

Є велике прохання задовільнити мою заяву про звільнення. Прошу 

підтримати даний проект рішення. Дякую. 

 

Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому (заява 

депутата Васильченка С.С. щодо участі у голосуванні за даний проект 

рішення додається). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 4741 “Про звільнення Васильченка С.С.” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року 

№ 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4847. Доповідає Стецюк В.Н. ‒ заступник начальника фінансового 

управління міської ради. 

 

Стецюк В.Н., заступник начальника фінансового управління 

міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 4847 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”, який 

вам роздано.  

Відповідно до пропозицій постійної комісії міської ради з питань 

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

пропонується здійснити перерозподіл видатків по головному розпоряднику 

коштів ‒ Головному управлінню житлово-комунального господарства, між 

загальним та спеціальним фондом міського бюджету в межах профільних 
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програм без виділення додаткових ресурсів, а саме: 

збільшити видатки на капітальний ремонт житлового фонду 

за КФК 100102 ‒ (+78,847 тис. грн); 

зменшити видатки за КФК 250404 ‟Інші видатки” ‒ (- 78,847 тис. грн). 

Крім того, за рахунок нерозподіленого залишку коштів пропонується 

виділити додаткове фінансування Кіровському районному у місті бюджету на 

ремонт приміщення управління соціального захисту населення на загальну 

суму 14,400 тис. грн.  

Пропонується збільшити бюджетні призначення по головному 

розпоряднику коштів ‒ управлінню освіти, на виплати по заробітній платі на 

загальну суму 50,0 тис. грн. 

Прошу підтримати даний проект рішення в цілому із змінами, 

погодженими постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна): 

Шановні депутати! 

Я розумію, що це питання можливо не зовсім на часі, але хочу, щоб 

депутати мене зрозуміли. Сьогодні одним із дуже важливих питань є питання 

щодо нарахувань субсидій. В Кіровському і Ленінському районах люди з тою 

ж штатною чисельністю працюють по 12 годин, тому що навантаження 

збільшилося в рази. У зв’язку з цим є пропозиція щодо потреби у додаткових 

коштах. Відповідно до постанови № 732 від 16 вересня 2015 року, враховуючи 

те, що у Кіровському районі 262 тисячі населення, необхідно встановити 

надбавки в розмірі 50 % до посадового окладу. По Ленінському району така ж 

сума. Я розумію, що це є великі кошти, але хочу звернути увагу на те, що люди 

отримують мінімальну заробітну плату. Прошу винайти можливість, щоб 

заохотити їх, щоб вони відчували себе захищеними. Дякую.  

 

Марковський І.І.: 

Олена Володимирівно! 

Сьогодні це питання розглядалося постійною комісією міської ради з 

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

розвитку. Комісія відправила цю пропозицію на опрацювання для того, щоб 

винайти кошти, але не на сьогоднішній сесії.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Депутати запропонували повторно поставити на голосування 

пропозицію прийняти проект рішення за реєстраційним № 4847 ‟Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року 

№ 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік” в цілому з урахуванням пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення № 4847 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 

‟Про міський бюджет на 2015 рік” в цілому з урахуванням пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 4742 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський 

бюджет на 2015 рік” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання грошової допомоги громадянці Карпі М.М. для придбання капсули 

перепоховання”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідає  

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки  населення міської ради. 

Шановні колеги! 

Є проект рішення, який вам не було роздано. Він стосується 

кіровоградця, загиблого ще в червні 2015 року під час проведення 

антитерористичної операції. Його особу було встановлено за допомогою 

експертизи ДНК лише зараз. Для того, щоб його забрати з Дніпропетровська, 

потрібно придбати капсулу перепоховання, яка коштує 6000,00 грн. 

Пропонується надати грошову допомогу Карпі Марині Миколаївні, яка 

проживає у м. Кіровограді по вул. Тимірязєва. 
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Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради виплатити 

громадянці Карпі М.М. кошти за рахунок асигнувань, передбачених на 

поховання окремих категорій громадян міста, в тому числі 

військовослужбовців військових частин Кіровоградського гарнізону, які 

загинули під час виконання службових обов’язків, та загиблих 

військовослужбовців, поховання яких здійснюється в місті Кіровограді. 

Прошу прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 4743 “Про надання грошової допомоги 

громадянці Карпі М.М. для придбання капсули перепоховання” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 

Пропонується розглянути ще один проект рішення, який стосується 

фінансових питань.  

Всі розуміють ситуацію, яка склалася у місті Сватове. На 

погоджувальній нараді ми погодили пропозицію надати матеріальну допомогу 

місту Сватове у сумі 199 000,00 грн.  

Також пропонується виділити 50000,00 грн на будівництво пункту 

охорони Алеї почесних поховань на Ровенському кладовищі (КП ‟Ритуальна 

служба ‒ спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”).  

Прошу підтримати це питання та прийняти рішення з цього питання. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 4744 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський 

бюджет на 2015 рік” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 
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від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 

2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4854. Доповідає 

Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

1 0 0 0 1 

ВО 

“Батьківщина” 

10 0 0 0 10 

“Єлисаветград” 3 0 0 1 4 

“Рідний 

Кіровоград” 

4 0 1 0 5 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

13 0 0 0 13 

“За єдність” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 5 0 0 1 6 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція переголосувати це питання. Немає заперечень? 

Немає.  

Я прошу уваги. Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект 

рішення за реєстраційним № 4854 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про 

затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” в цілому. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Депутати міської ради запропонували провести голосування по 

питанню “Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кіровограда на 2015 рік” (проект рішення за реєстраційним № 4854) руками 

без використання електронної системи ‟Рада-В”. 

 

Марковський І.І.: 

Це чисто господарське питання. Проводиться коригування. Я, 

наприклад, не розумію, чому депутати не підтримують даний проект рішення. 

Якби в ньому йшла мова про те, що комусь щось виділяється. Нікому нічого не 

виділяється. В чому проблема? 

 

Калкіна Л.І.: 

Можливо у депутатів є запитання щодо даного проекту рішення. Нехай 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради Хачатурян О.С. вийде і доповість. Нехай ті депутати, які не голосують, 

поставлять запитання. 

 

Марковський І.І.: 

Будь ласка, якщо у депутатів є запитання, то ставте їх.  

 

Хачатурян О.С., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Ми проводимо перерозподіл уже існуючих бюджетних асигнувань в 

межах фонду, визначеного на програми з питань житлово-комунального 

господарства: на Програму розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік та на Програму будівництва, 

реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 

місті Кіровограді на 2015 рік.  

По факту виконаних робіт ми проводимо перерозподіл коштів. Це 

перерозподіл видатків на КП ‟Кіровоградська аварійно-диспетчерська 

служба” ‒ додатково збільшуємо фінансування в межах існуючого фонду, для 

того, щоб усувати всі недоліки, які виникають в процесі функціонування галузі 

житлово-комунального господарства міста Кіровограда. Прошу підтримати 

даний проект рішення. 
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Марковський І.І.: 

Є у депутатів зауваження чи запитання? Немає.  

Іще раз ставлю на голосування проект рішення за реєстраційним № 4854  

“Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 

2015 рік”. Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Депутати міської ради звернулися до головуючого з пропозицією 

провести голосування по питанню “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про 

затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (проект рішення за 

реєстраційним № 4854) поіменно з використанням електронної системи 

‟Рада-В” або руками без її використання. 

 

Марковський І.І.: 

Члени лічильної комісії присутні в сесійній залі? Так лічильна комісія є 

у залі. Давайте тоді проголосуємо руками?  

Надійшла пропозиція проголосувати за це питання в поіменному режимі 

за допомогою електронної системи ‟Рада-В”. 

 

Зайцев А.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Согласно со статьей 98 Регламента (Міська рада приймає рішення 

відкритим голосуванням, якщо не надійшла інша пропозиція. Міськрада 

приймає рішення про поіменне або таємне голосування за пропозицією не 

менше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.) нужно 

принять решение о проведении поименного голосования не меньше чем 

половиной голосов депутатов, присутствующих на заседании сессии. 

Потом будем голосовать за сам проект решения.  

 

Марковський І.І.: 

Немає заперечень. Ставлю на голосування пропозицію про проведення  

поіменного голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним 

№ 4854 ‟Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 
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ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 

2015 рік” (рішення про поіменне голосування приймається за пропозицією не 

менше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії). Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

В процессе предвыборной агитации каждый из вас прибегал в 

управление жилищно-коммунального хозяйства, к заместителю городского 

главы, к секретарю горсовета и так далее. В конечном итоге на каждом 

избирательном округе, независимо от цвета флага, политических убеждений, 

было проделано немало работы.  

Сейчас, не внеся изменения, которые рекомендует внести начальник 

Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Хачатурян А.С., мы 

ставим под удар руководителя города, начальника управления и многих 

других. Я призываю вас к совести. Давайте нормально доработаем эту 

каденцию, не подставляя никого из служб, которые добросовестно работали. 

Спасибо. 

 

Мороз О.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Согласно с Регламентом для принятия решения о поименном 

голосовании необходимо набрать не меньше половины голосов депутатов, 

присутствующих на сессии (в данном случае не меньше 21 голоса). У нас 

хватило голосов. Давайте поименно голосовать. 

 

Марковський І.І.: 
Ставлю на поіменне голосування пропозицію прийняти проект рішення 

за реєстраційним № 4854 “Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кіровограда на 2015 рік” в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

  



14 

 

Результати поіменного голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

За результатами поіменного голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 4854 ‟Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кіровограда на 2015 рік” не голосували депутати Калкіна Л.І., Костенко О.В., 

Залещик Л.В., Шутка В.В. 

 

Депутати Калкіна Л.І. (фракція політичної партії ‟Всеукраїнське 

об’єднання ‟Батьківщина”) та Шутка В.В. (депутатська група ‟За єдність” 

зауважили, що голосували за проект рішення за реєстраційним № 4854 

‟Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда 

на 2015 рік”. 

 

Зауваження щодо роботи електронної системи ‟Рада-В” у працівників 

управління апарату Кіровоградської міської ради відсутні. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

Надійшла пропозиція провести відкрите голосування за проект рішення 

за реєстраційним № 4854 ‟Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кіровограда на 2015 рік” шляхом підняття руки.  

Сьогодні на засіданні сесії присутні члени лічильної комісії: 

Гамальчук Микола Павлович; 

Ковальчук Олександр Миколайович; 

Кривий Валерій Григорович; 

Хох Дмитро Віталійович. 

 

Марковський І.І.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення за 

реєстраційним № 4854 “Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 

‟Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 
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та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати шляхом підняття руки. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39. 

 

Прийнято рішення № 4745 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 

‟Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3937 ‟Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту 

доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4855. Доповідає 

Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати шляхом підняття руки. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39. 

 

Прийнято рішення № 4746 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 ‟Про 

затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 

експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 

Доповідає з цих питань Пидорич В.О. – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Перше питання ‒ ‟Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4848. Є пропозиція провести голосування 

за даний проект рішення за допомогою електронної системи ‟Рада-В”. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Ми будемо голосувати шляхом підняття руки чи за допомогою 

електронної системи ‟Рада-В”?  

Шановні колеги! 

Ставлю на голосування пропозицію провести голосування за 

нерозглянуті питання порядку денного позачергової п’ятдесят третьої сесії 

шляхом підняття руки. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по вул. Жовтневої 

революції (біля будинку № 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 4849. 

Хто з депутатів може внести конкретну пропозицію, яким чином ми 

будемо голосувати? 

 

Мороз О.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я вношу пропозицію голосувати за допомогою підняття рук, якщо не 

працює електронна система ‟Рада-В”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція від депутата Мороза О.О. провести голосування за 

нерозглянуті питання порядку денного позачергової п’ятдесят третьої сесії 

шляхом підняття руки. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати за 

допомогою електронної системи ‟Рада-В”.  
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Дякую за роботу. 

Позачергова п’ятдесят третя сесія Кіровоградської міської ради шостого 

скликання оголошується закритою. 

 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради       І. Марковський 

 


