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П Р О Т О К О Л  № 83 

засідання позачергової п'ятдесят четвертої сесії 

Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 

 

від 12 листопада 2015 року м. Кіровоград 

 

Засідання позачергової п'ятдесят четвертої 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 четвертої сесії Кіровоградської 

міської ради шостого скликання прибуло та зареєструвалося 46 депутатів, що 

становить більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для 

проведення пленарного засідання сесії, є. 

Позачергову п'ятдесят четверту сесію Кіровоградської міської ради 

оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

В роботі позачергової п'ятдесят четвертої сесії Кіровоградської міської 

ради шостого скликання беруть участь заступники міського голови, керівники 

виконавчих органів міської ради, заступник прокурора міста Кіровограда 

Нестерова Олена Вікторівна. 

 

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 Орлова Анатолія Олександровича. 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 43, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

Я хочу пояснити, що позачергова п’ятдесят четверта сесія міської ради 

була скликана у зв’язку з необхідністю перерозподілити кошти субвенції з 

державного бюджету, які надійшли на проведення другого туру виборів 

міського голови 15 листопада 2015 року. Центральна виборча комісія виділила 

місту Кіровограду кошти в сумі 1,016 млн грн. Їх можливо перерозподілити і 

використати лише на підставі рішення сесії. Тому виникла потреба провести 

сьогодні позачергову сесію.  

Інші шість питань, які внесені до проекту порядку денного позачергової 

п’ятдесят четвертої сесії міської ради, пов’язані з уточненням рішення міської 

ради щодо виділення фінансової допомоги місту Сватове, стосуються 

підтримки учасників АТО та внесення уточнень до інших рішень міської ради.  

У депутатів на руках є проект порядку денного, до якого внесено сім 

питань: 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 

2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік” (проект рішення за 

реєстраційним № 4857); 

Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання (проект рішення за реєстраційним № 4858); 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3927 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 09 вересня 2014 року № 3399 ‟Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда” (проект рішення за 

реєстраційним № 4859); 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                            

від 24 лютого 2015 року № 3973 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” 

(проект рішення за реєстраційним № 4860); 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям 

загиблих військовослужбовців – учасників АТО (проект рішення за 

реєстраційним № 4861); 
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Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3917 ‟Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік” (проект рішення 

за реєстраційним № 4862); 

Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (проект рішення за 

реєстраційним № 4863). 

Матеріали роздано. Хто за те, щоб проект порядку денного позачергової 

п’ятдесят четвертої сесії міської ради взяти за основу, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Сьогодні вранці міською радою було отримано листа з прокуратури щодо 

поновлення на посаді заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органі ради Осетрова Г.І. Пропоную включити до проекту порядку 

денного позачергової п’ятдесят четвертої сесії міської ради додаткове питання 

‟Про поновлення на посаді Осетрова Г.І.” (проект рішення без реєстраційного 

номера). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято.  

 

Є ще пропозиції щодо проекту порядку денного позачергової п’ятдесят 

четвертої сесії міської ради? Немає. Пропоную проект порядку денного 

позачергової п’ятдесят четвертої сесії міської ради затвердити в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 4747 ‟Про затвердження порядку денного 

позачергової п’ятдесят четвертої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Шановні присутні! 

Я хочу запевнити представників громадськості та громадських 

організацій, які присутні у сесійній залі і очікують розгляду питань, що 

сьогодні будуть розглядатися лише ті питання, які включені до порядку 

денного позачергової п’ятдесят четвертої сесії міської ради.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання ‒  

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 

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

реєстраційним № 4857. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради.  

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься проект рішення за реєстраційним № 4857 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 

2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік” щодо залучення до 

міського бюджету коштів субвенції з державного бюджету на проведення 

повторного голосування з виборів міського голови. Проектом рішення, який 

вам роздано, передбачається залучити 1,016 млн грн.  

Крім того, зараз на підпис готується розпорядження голови 

облдержадміністрації, відповідно до якого районним у місті територіальним 

виборчим комісіям виділяється 10,700 тис. грн, які будуть направлені на 

друкування списків виборців, з них: 

бюджету Ленінського району ‒ 3,300 тис. грн; 

бюджету Кіровського району ‒ 7,400 тис. грн.  

Також пропонується здійснити внутрішній перерозподіл бюджетних 

призначень в межах обсягу видатків по головному розпоряднику коштів ‒ 

відділу сім’ї та молоді міської ради. Пропоную врахувати ці пропозиції в 

даному проекті рішення.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням додаткових пропозицій, озвучених начальником фінансового 

управління міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 4748 “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 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 4858. Доповідає 

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 4749 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

№ 3927 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 09 вересня 2014 року № 3399 ‟Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4859. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Прошу розглянути даний проект рішення з урахуванням змін, 

погоджених постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, а саме: 

пункт 2.12 викласти в новій редакції: 

‟Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування учасників АТО та членів їх сімей 

незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї”. Цифри 

‟35,0” замінити на цифри ‟54,6”; 

пункт 2.13 викласти в новій редакції: 
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‟Забезпечення безкоштовним харчуванням, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення учасників АТО та членів їх сімей у разі 

стаціонарного лікування”. Цифри ‟500,0” замінити на цифри ‟458,0”; 

у пункті 2.14 цифри ‟4,0” замінити та цифри ‟0,4”; 

у пункті 2.15 цифри ‟50,0” замінити на цифри ‟57,0”; 

у пункті 2.23 цифри ‟15,0” замінити на цифри ‟34,0”.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 4750 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3927 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 року 

№ 3399 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей - мешканців м. Кіровограда” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 

2015 року № 3973 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4860. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

У даному проекті рішення допущена технічна помилка в адресі: 

просп. Правди, 8, корп. 2, кв. 60,1. 

Прошу внести зміни до даного проекту рішення, а саме номер квартири 

‟60,1” замінити на номер квартири ‟60”.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами, озвученими начальником відділу соціальної підтримки населення 

міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 4751 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 3973 ‟Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається). 
 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям 

загиблих військовослужбовців – учасників АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4861. Доповідає Кучман Ю.О. ‒ начальник відділу 

капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального 

господарства Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 4752 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям загиблих 

військовослужбовців – учасників АТО” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3917 ‟Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік”. Проект 



8 

 

рішення за реєстраційним № 4862. Доповідає Коваленко С.М. ‒ начальник 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради. 

Ми виділили з міського бюджету фінансову допомогу місту Сватове. 

Враховуючи те, що зазначена допомога буде виділятися через управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради,  

необхідно внести відповідні зміни до Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік. Прошу підтримати даний 

проект рішення. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 4753 “Про внесення доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3917 ‟Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2015 рік” (додається). 
 

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

“Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4863. Доповідає Костенко Л.Д. ‒ начальник управління 

освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 4754 “Про перейменування загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного позачергової п’ятдесят 

четвертої сесії міської ради, розглянуті. 

Дякую за роботу. 

Позачергова п’ятдесят четверта сесія Кіровоградської міської ради 

шостого скликання оголошується закритою. 

 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Секретар міської ради       І. Марковський 

 

 


