УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 19
другого засідання п’ятої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 10 листопада 2016 року

м. Кропивницький

Друге засідання п’ятої сесії міської ради сьомого скликання веде міський
голова Райкович А.П.
Райкович А.П. надав слово представникам громадських організацій та
громадянам міста, які записалися на виступ:
Панченко Н.Л., яка зачитала подяку депутату Горбовському С.В.
від мешканців за вирішення нагальних проблем на виборчому окрузі;
Кудрик В.В., яка зачитала звернення мешканців вул. Андріївської щодо
зливової каналізації;
Жабчик Л.Г., яка висловила зауваження щодо ефективності Програми
сприяння створенню та підтримки функціонування об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016-2018 роки;
Джулай Т.О., яка внесла пропозиції стосовно механізмів передачі
багатоквартирних житлових будинків на баланс об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, фінансування для укладення договору
про утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
між ОСББ ‟Переможець-21” та амбулаторією загальної практики сімейної
медицини № 4 комунального закладу ‟Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 2”, а також повідомила про необхідність поновлення ливневої
каналізації з вул. Космонавта Попова на вул. Генерала Жадова.
Міський голова вручив Подяку депутату міської ради Шамардіну О.С.
від особового складу 3-го окремого полку спеціального призначення.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування “Рада-В”.
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Шановні депутати!
На друге засідання п’ятої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося
32 депутати. Відсутні 11 депутатів. Кворум, необхідний для проведення
другого засідання сесії, є. Розпочинаємо роботу.
Шановні депутати!
У роботі другого засідання п’ятої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської (Фортечної)
районної у м. Кіровограді ради;
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної
у м. Кіровограді ради;
Огаль Ірина Павлівна ‒ секретар Новенської селищної ради;
Літвін Анна Юріївна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
На минулому засіданні сесії до складу робочої президії було обрано
голову постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення Гамальчука Миколу Павловича та затверджено порядок
денний п’ятої сесії. Матеріали у вас на руках. Переходимо до розгляду питань
порядку денного.
Пропонується до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про
структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської
ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської
ради”. Проект рішення за реєстраційним № 569. Доповідає Бондаренко А.В. ‒
керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Ми повинні розглянути депутатські запити. Ніхто не повідомив про те,
чи є вони, чи їх немає. У мене є три депутатські запити. Хотів би їх озвучити.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Порядок денний формує міський голова, тому депутатські запити ми
будемо розглядати після завершення розгляду питань порядку денного. Якщо
голова міської ради, або в разі моєї відсутності секретар міської ради, буде
вести сесію і бачити, що не всі питання є змога розглянути, то за годинупівтори до закінчення робочого часу буде припинено розгляд питань порядку
денного та буде розпочатий розгляд депутатських запитів.
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Демченко М.І. зауважив, що Регламентом Кіровоградської міської ради
сьомого скликання передбачено розгляд депутатських запитів першим
питанням, тому немає законних підстав розглядати його останнім.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив, що друге
засідання ‒ це продовження сесії, тому порушення Регламенту
Кіровоградської міської ради сьомого скликання немає, та запропонував не
затягувати розгляд планових питань, які потребують вирішення.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив, що в рамках
депутатських запитів можуть підніматися і реалізовуватися дуже важливі
питання, які необхідно вирішувати негайно та наголосив, що Регламентом
Кіровоградської міської ради сьомого скликання чітко визначено, що
депутатські запити необхідно розглядати першим питанням.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група
‟Рідний край”), звернула увагу депутатів на те, що відповідно до
затвердженого порядку денного п’ятої сесії питання ‟Про депутатські
запити депутатів міської ради” було розглянуто на першому її засіданні.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ми сформували порядок денний. Відповідно до порядку денного ми
попрацювали. Всі депутати, які мали таке бажання, озвучили свої депутатські
запити. Майже цілий робочий день ми заслуховували депутатські запити та
вичерпно їх розглянули. Ми продовжуємо роботу сесії, тому доцільно
працювати по сформованому порядку денному, а наприкінці робочого дня без
піару, а з конкретикою та предметним підходом розглянути кожен із
запропонованих депутатських запитів та прийняти відповідні рішення. Це
діловий підхід. Якщо ми починаємо та закінчуємо роботу з піару, то не
отримаємо позитивної оцінки.
Люди бачать, чим ви займаєтеся, як себе ведете і які ваші цілі.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), зчитала пункт 1 статті 34 Регламенту
Кіровоградської міської ради сьомого скликання та звернулася з проханням не
порушувати зазначені вимоги.
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Цертій О.М. зауважив, що необхідно прислухатися до думки депутатів,
заслуховувати їх депутатські звернення та запити та відповідно реагувати
на них.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), звернулася до депутатів з проханням
розглянути депутатські запити депутатів міської ради наприкінці засідання
сесії та запропонувала зважити на те, що на попередньому засіданні п’ятої
сесії розгляд депутатських запитів тривав майже весь робочий день.
Зауважила, що деякі депутатські запити мають глибокий зміст, який
потребує конструктивного обговорення, та запропонувала на початку сесії
розглядати депутатські запити, які потребують термінового вирішення, а
інші попередньо узгоджувати та обговорювати на погоджувальних нарадах
для оперативного їх вирішення.
Яремчук В.С. запропонувала частіше проводити сесії міської ради та
щомісяця проводити сесії з розгляду питань щодо регулювання земельних
відносин.
Цертій О.М. наголосив на тому, що порушені ним питання розглядалися
на засіданнях постійних комісій міської ради, але депутати не голосують за
включення їх до порядку денного сесії.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
звернувся з пропозицією розглянути депутатські запити першим питанням,
так як у депутатів є багато запитів щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
Хотіла звернути вашу увагу на норми частини 1 статті 34 Регламенту,
якими передбачено, що депутатські запити повинні бути підготовлені
відповідно до вимог чинного законодавства та Регламенту і підлягають
включенню до порядку денного. Оскільки ми розглянули депутатські запити
та зупинилися на шостому питанні, то, можливо, процесуально необхідно
розглянути пропозицію щодо включення цього питання.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”), звернув увагу депутатів на вимоги пункту 2 статті 34
Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання та закликав
дотримуватися цих вимог.
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Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. Перше
питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. Доповідає
Табалов А.О. ‒ секретар міської ради.
Надаю йому слово.
Табалов А.О., секретар міської ради:
За
міжсесійний
період
депутатами
міської
ради
було
подано 16 депутатських запитів щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста, з них від груп депутатів ‒ 15.
Зачитав
депутатські
запити
депутатів
міської
ради
Табалова А.О. та 15 депутатських запитів від груп депутатів (додаються)
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста та
проект рішення.
Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив депутатський запит
від групи депутатів (додається) щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканці міста.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група
‟Рідний край”), оголосила депутатський запит від групи депутатів
(додається) щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканці
міста.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосила чотири депутатські запити
від груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
оголосив депутатський запит від груп депутатів (додається) щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканці міста.
Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”), оголосила депутатський запит від групи
депутатів (додається) щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцю міста.
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Райкович А.П.:
Є пропозиція прийняти проект рішення в цілому з урахуванням
депутатських
запитів,
озвучених
депутатами
Терзовим
Д.С.,
Шамардіною К.О., Яремчук В.С., Капітоновим С.І., Волкожею Т.П. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 589 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), озвучив індивідуальний депутатський запит (копія додається)
щодо скасування договору оренди земельної ділянки.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата Демченка М.І.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 20.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За

Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

4

0

1

1

6

“НАШ КРАЙ”

0

0

1

6

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

4

0

0

0

4

“Опозиційний блок”

0

0

0

5

5

7

‟УКРОП”

1

0

0

3

4

Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

0

1

2

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

1

1

2

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Андрію Павловичу!
Майже рік тому на сесії міської ради я просив відобразити протокольно
пропозицію щодо облаштування кнопки для голосування на трибуні, щоб
депутатам було зручно голосувати під час оголошення депутатських запитів
за трибуною.
Райкович А.П.:
Слушне зауваження. Доручаю відповідним виконавчим органам
врегулювати це питання.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), озвучив індивідуальний депутатський запит (копія додається)
щодо законності виділення, забудови та збільшення меж земельної ділянки.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата Демченка М.І.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 19.
Не прийнято.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Шановні депутати!
Хочу підняти питання, яке стосується виконання мого депутатського
запиту, поданого ще в березні цього року. Він стосувався дитячих та
спортивних майданчиків. Тоді я говорив про те, що назріла ситуація, коли
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вкрай необхідно взяти ці майданчики на облік, вирішити питання щодо
земельних ділянок під ними, оцінити їх вартість та передати на баланс міської
ради. Коли ми затримали людину, яка викопувала обладнання дитячого
майданчика, поліція не змогла притягнути її до відповідальності, оскільки
майно нікому не належить і вартість його невідома. З березня вимога,
зазначена у депутатському запиті, досі не виконана.
Прошу виконавчі органи пояснити причину невиконання депутатського
запиту протягом шести місяців, а також підкреслити той факт, що виконавчі
органи не виконують свої функціональні обов’язки. Рада заслуговує на повагу
лише в тих випадках, коли вона виконує прийняті рішення. Дякую.
Райкович А.П.:
Доручаю керівникам виконавчих органів підготуватися та в процесі
засідання сесії надати інформацію щодо взяття на баланс дитячих та
спортивних майданчиків.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Прошу начальника юридичного управління пояснити депутатам, що є
депутатським зверненням та що є депутатським запитом.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління:
Депутатське звернення ‒ це викладена у письмовій формі вимога
депутата. Депутатський запит ‒ вимога, підтримана депутатами міської ради
під час сесії.
Ніжнікова А.О.:
Михайле Івановичу!
Хотіла б, щоб депутати проголосували за озвучений з голосу запит щодо
невідкладного ввімкнення освітлення біля дитячого садочка, розташованого
поруч з ЗОШ № 32, та облаштування тротуарної доріжки. Це Ваш виборчий
округ, тому робіть прямо зараз депутатський запит.
Демченко М.І.:
Зараз ми розглядаємо депутатські запити. Якщо депутат Ніжнікова А.О.
вносить пропозиції щодо мого виборчого округу, то я із задоволенням їх
вислухаю і внесу відповідні пропозиції до галузевих програм.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Зачитала колективне депутатське звернення до міського голови
(додається) щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних
громад.
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Норми Закону України ‟Про добровільне об’єднання територіальних
громад” містять такі етапи цього процесу:
1. Внесення пропозиції про об’єднання територіальних громад, яку має
вносити міський або селищний голова. Також таку ініціативу може вносити
третина депутатського корпусу або громадська ініціатива.
2. Прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад відповідними радами територіальних громад.
3. Утворення спільної робочої групи, яка готує проекти відповідних
рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад. Саме
утворення такої робочої групи є початком процедури об’єднання
територіальних громад.
4. Ухвалення проекту рішення про добровільне об’єднання
відповідними радами.
Враховуючи вищевикладене, депутати міської ради м. Кропивницького
рекомендують організувати передбачені законодавством України ‟Про
добровільне об’єднання територіальних громад” етапи до 01 грудня 2016 року.
Як депутат міської ради, яка обиралася від смт. Нового, йшла від
політичної партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”, я підтримую ті
реформи, які сьогодні впроваджує Президент та Уряд України. Прошу владу
міста звернутися до громади задля вирішення питання, яке турбує містян вже
декілька років, та переконати мешканців смт. Нового в тому, що їх чекають у
місті Кропивницькому, не дозволити, щоб завтра мешканці смт. Нового
об’єдналися з селами Кіровоградського району, як сьогодні це робить
с. Соколівське. Сьогодні ми втрачаємо землі, які повинні були б відноситися
до обласного центру.
Андрію Павловичу!
Прошу прийняти наше колективне звернення та відповідно до
законодавства винести розпорядження про початок громадських слухань.
Дякую.
Табалов А.О., секретар міської ради:
На мою думку ініціатива повинна виходити від депутатів селищної ради.
Це їм необхідно вирішувати, чи приєднуватися до міста Кропивницького або
до інших територіальних громад. Дякую.
Огаль І.П., секретар Новенської селищної ради:
Валентино Сергіївно!
Ви як депутат міської ради зараз представляли інтереси селища Нового.
Але у нас є свій депутатський корпус, керівник, який також відстоює інтереси
нашої територіальної громади.
Вважаю, що на даний час, на даному етапі недоречно розглядати це
питання. Я не проти того, щоб ми об’єднувалися з містом. Ми завжди були з
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містом. Але на даному етапі я прошу Вас, Валентино Сергіївно, не працювати
над цим питанням. Попрацюйте, будь ласка, над проектом рішення щодо
замовлення проекту реконструкції котельні, про який Ви виступили перед
депутатським корпусом у нас на сесії. На даний момент це важливіше питання
ніж питання об’єднання територіальних громад.
Я настільки Вам довіряла і вважала, що завдяки Вам ми зможемо багато
чого відстояти у смт. Новому. Але зараз я розчарувалася. До мене кожного дня
звертаються мешканці з питань про не виконані Вами обіцянки. Вони
телефонують Вам, а Ви не берете слухавку.
Дуже прошу врахувати не тільки думку депутата Яремчук В.С., а й мою
як депутата Новенської селищної ради. Я не вважаю за доцільне до грудня
об’єднуватися з містом. До сіл ми не збиралися приєднуватися, тому що у нас
вже були проведені громадські слухання, в яких вся громада була за те, щоб
ми були тільки з містом.
Шановні депутати!
Я вас дуже прошу. Перед тим, як приймати рішення, звертайтеся до нас
як до представників громади смт. Нового. У нас також є своя думка. Дуже вам
вдячна.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Щойно ми почули думку з народу. Я так розумію, що процес пішов, але
група колег прагне до чергових виборів, перевиборів на території міста.
Хочу вас заспокоїти. Є відповідне роз’яснення Верховної Ради
України ‒ висновок Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України за підписом
наступного змісту.
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування Верховної Ради України заявляє про недоцільність
призначення позачергових місцевих виборів в тих громадах, в яких завершена
процедура щодо їх добровільного об’єднання. Пропоную більше думати про
цих людей.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Вважаю, що це абсолютно нормальна ініціатива, яка виходить від
депутата, який представляє смт. Нове, ‒ від Валентини Яремчук. На сьогодні
ця ініціатива може бути реалізована лише за умови, що за це проголосує
більшість депутатів Кіровоградської міської ради і більшість депутатів
Новенської селищної ради. Зараз починається процедура громадських
обговорень. На цьому етапі треба всіх переконувати. Не така тут однобока
думка може бути, що це потрібно або не потрібно. У мене є безліч аргументів,
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що це дійсно треба робити. По-перше, збільшиться чисельність обласного
центру, який зараз затиснутий в кільце між різними селищними радами:
Новенською, Соколівською, іншими. Місто не може розвиватися в такому
форматі. Тому у мене, у моїх однодумців, багатьох інших депутатів є
переконання, що це потрібно робити. Була така ініціатива. Зібрали підписи.
Далі йде процедура обговорення. Без прийняття рішення Новенською
селищною радою, міською радою цього не відбудеться.
Стосовно виборів чи перевиборів ‒ це зовсім інше питання. Зараз
потрібно піднімати це питання на поверхню і збирати всі необхідні документи
для того, щоб ми визначилися. Селище Нове знаходиться в радіусі нашого
міста, користується інфраструктурою, транспортом, закладами охорони
здоров’я, освіти, іншими. Очевидно, що таке укрупнення дасть позитивний
результат як для нашої територіальної громади, так і для їхньої. Говорити, що
депутат повинен займатися лише питаннями ЖКГ, так вона займається цим.
Але є і більш глобальні питання, які теж треба вирішувати. Якщо це
об’єднання допоможе вирішити ті нагальні проблеми, які є на окрузі, що в
цьому поганого? За Вашим розпорядженням розпочнеться процедура
громадського обговорення щодо цього питання.
Райкович А.П.:
Скажіть, будь ласка, якщо ми не хочемо гратися у політику, а дійсно
започаткувати нормальний процес об’єднання громад, по –перше, це потрібно
було обговорити з міським головою, а не самостійно озвучувати це. Якщо ж
Ви впевнені, що це вкрай необхідно, не треба зайвих консультацій з міським
головою, то, будь ласка, давайте зараз проголосуємо. Вам треба набрати дві
третини голосів і без розпорядження міського голови розпочати процес.
Цертій О.М.:
Андрію Павловичу!
Процедура виглядає наступним чином. Депутати збирають підписи в
кількості однієї третини від загального складу Кіровоградської міської ради,
направляють на Ваше ім’я звернення. Відповідно до цього звернення, в якому
є підписи чотирнадцяти депутатів, Ви видаєте розпорядження щодо початку
цієї процедури, іде обговорення, голосування в Кіровоградській міській раді,
в Новенській селищній раді і більшістю голосів депутатів вирішується це
питання. Але розпочинається цей процес саме з депутатського звернення, яке
зараз і направлено на Ваше ім’я. Дякую.
Яремчук В.С.:
Сьогодні ми не об’єднуємо громади. Ми лише ініціюємо процес
громадських слухань. Чому виникло таке питання. Мені дуже дивно чути від
Ірини Павлівни, що мене не бачать у селищі Новому. Я дуже здивована, що як
тільки Ви стали виконуючим обов’язки селищного голови, Ваша думка щодо
мене змінилася.
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Навіщо потрібне обговорення та рішення. Коли я неодноразово
зверталася до міського голови та начальників управлінь з питань ремонту
приміщень дитячих садків, доріг, які знаходяться в аварійному стані, що не
вистачає коштів на утримання галузі ЖКГ, мені відповідали, що є селищна
рада і ми не можемо надавати їй свої кошти.
До мене звертаються мешканці. Є дуже багато звернень від мешканців
саме смт. Нового з приводу того, що вони вже три роки як збирають підписи
для того, щоб об’єднатися, і хочуть бути у складі міста Кропивницького.
Сьогодні я говорю як представник громади і не вирішую за них. Сьогодні я
входжу до частини депутатського корпусу, яка ініціює обговорення громадою
цього питання. Тільки після обговорення та громадських слухань ми разом з
вами і селищна рада окремо будемо приймати рішення. Цей процес буде
тривати не менше ніж три місяці. Тільки після того, як будуть прийняті
рішення, ми зможемо об’єднатися.
Про перевибори взагалі немає чого говорити, тому що їх призначає
Верховна Рада України. А про об’єднання я не раз, Андрію Павловичу,
говорила з Вами. Сьогодні не потрібно приймати ніякого рішення. Дякую.
Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Я подавав зареєстрований депутатський запит. Озвучте його.
Міський голова зачитав депутатський запит Бєлова В.В. (додається)
щодо проведення інвентаризації малих архітектурних форм та проект
рішення.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Пропоную депутатський запит депутата Бєлова В.В. винести на розгляд
профільної постійної комісії і розглянути його на наступному засіданні сесії.
Треба, щоб депутати вивчили це питання, ознайомилися з депутатським
запитом, а потім приймали рішення.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Депутатські запити не виносяться на розгляд постійних комісій. Вони
оголошуються на сесії.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), підтримав депутата Цертія О.М. та запропонував поставити
пропозицію підтримати депутатський запит Бєлова В.В. на голосування, щоб
депутати визначилися.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата Бєлова В.В. Прошу
визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 17.
Прийнято рішення № 590 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Бєлова В.В.” (додається).
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За

Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

7

0

0

1

8

“НАШ КРАЙ”

0

0

1

6

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

4

0

0

0

4

“Опозиційний блок”

0

0

0

5

5

‟УКРОП”

3

0

0

1

4

Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

1

2

Бєлов В.В.:
У проекті рішення не визначений склад тимчасової контрольної комісії
та не встановлений термін звіту. Пропоную під час перерви головам фракцій
обговорити це питання та надати пропозиції щодо представників, щоб до кінця
засідання сформувати склад комісії.
Райкович А.П.:
Ще є депутатські запити? Немає.

14

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 569.
Доповідає Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради.
Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради,
зачитала проект рішення за реєстраційним № 569 та проінформувала, що
проект рішення був вчасно оприлюднений на офіційному сайті міської ради
та підтриманий постійними комісіями міської ради.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 591 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про
структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
На наступному тижні Верховною Радою України заплановано
розглянути питання про Державний бюджет України на 2107 рік. Є прохання,
з огляду на суспільний резонанс, внести зміни до порядку розгляду питань
порядку денного, а саме наступним розглянути питання ‟Про звернення
депутатів Кіровоградської міської ради до Прем'єр-міністра України
Гройсмана В.Б.” щодо підтримки та врахування у державному бюджеті
Програми радіаційного та соціального захисту мешканців м. Кропивницького.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. внести зміни до порядку
розгляду питань порядку денного, а саме наступним розглянути питання ‟Про
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звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Прем'єр-міністра
України Гройсмана В.Б.”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Прем'єр-міністра
України Гройсмана В.Б.”. Проект рішення без реєстраційного номера.
Доповідає Волков І.В. ‒ депутат міської ради.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), зачитав текст звернення
депутатів міської ради до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та
проект рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 592 “Про звернення
Кіровоградської
міської
ради
до
Прем'єр-міністра
Гройсмана В.Б.” (додається).

депутатів
України

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня
2016 року № 142 ‟Про електронну петицію, адресовану Кіровоградській
міській раді, її виконавчому комітету”. Проект рішення за реєстраційним
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№ 463. Доповідає Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської
ради.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 142 ‟Про
електронну петицію, адресовану Кіровоградській міській раді, її виконавчому
комітету”.
Міською радою затверджено Порядок розгляду електронної петиції,
адресованої Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, відповідно
до якого внесені зміни до Статуту територіальної громади міста Кіровограда і
встановлено, що електронна петиція ‒ це колективне звернення громадян в
електронній формі, яке повинно бути підтримано 450 голосами громадян.
До Кіровоградської міської ради надійшла електронна петиція
від Кіровоградської обласної організації “Асоціація Політичних Наук”, яка
була розглянута відповідно до затвердженого Порядку профільною постійною
комісією, якою було вирішено винести це питання на розгляд міської ради.
Суть питання полягає у внесенні змін до Статуту територіальної громади міста
Кіровограда та зменшенні кількості голосів на підтримку електронної петиції
з ‟450” до ‟250” голосів. Прошу розглянути підготовлений проект рішення.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Проектом рішення пропонується внести зміни до Порядку розгляду
електронної петиції, але першим пунктом даного проекту рішення
пропонується внести зміни до Статуту територіальної громади міста
Кіровограда. Як відомо, згідно з розпорядженням міського голови вчора
запрацювала робоча група з напрацювання змін до Статуту територіальної
громади міста Кіровограда. Думаю, що у групи є перспектива та можливість
нормально опрацювати Статут. Зараз ми розглядаємо зміни до Порядку
розгляду електронної петиції, адресованої Кіровоградській міській ради, її
виконавчому комітету. При чому тут Статут міста?
Смаглюк М.О.:
Оскільки Закон України ‟Про звернення громадян”, доповнений новою
статтею, яка регулює розгляд електронних петицій, зазначає, що кількість
підписів громадян, необхідна для розгляду електронної петиції, повинна бути
зазначена не лише у Порядку розгляду електронної петиції, а й у Статуті
територіальної громади міста. Процедура розгляду електронної петиції
визначена у Порядку розгляду електронної петиції, адресованої
Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, а кількість підписів на
підтримку ‒ у Статуті територіальної громади. Для того, щоб ми правильно
розглянули цю електронну петицію, нам необхідно внести зміни до Порядку
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розгляду електронної петиції, адресованої Кіровоградській міській раді, її
виконавчому комітету і до Статуту територіальної громади міста.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 14,
“проти” – 2,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 19.
Не прийнято.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”), запропонував питання ‟Про звіт тимчасової контрольної
комісії Кіровоградської міської ради з питань впорядкування зелених
насаджень та природно-заповідного фонду міста Кіровограда” розглянути
після проекту рішення № 464 (№ 8 у проекті порядку денного) .
Райкович А.П.:
Ми вже сформували порядок денний. Пропоную розглянути питання
‟Про звіт тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з
питань впорядкування зелених насаджень та природно-заповідного фонду
міста Кіровограда” перед розглядом питань щодо регулювання земельних
відносин.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда майна, яке перебуває у власності
Всеукраїнської спортивної громадської організації ‟Федерація футболу
України”. Проект рішення за реєстраційним № 464. Доповідає
Васильєва О.К. ‒ начальник відділу юридичного та фінансового забезпечення
управління освіти міської ради.
Васильєва О.К., начальник відділу юридичного та фінансового
забезпечення управління освіти міської ради:
Шановні депутати!
До даного проекту рішення необхідно внести зміни. Зміни полягають в
тому, що власник цього майна змінив свою назву, тому в рішенні пропонується
зазначити нову назву власника ‟ГРОМАДСЬКА СПІЛКА ‟ФЕДЕРАЦІЯ
ФУТБОЛУ УКРАЇНИ”.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням озвучених змін? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 593 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кіровограда майна, яке перебуває у власності ГРОМАДСЬКОЇ
СПІЛКИ ‟ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на безоплатну передачу майна”. Проект рішення за
реєстраційним № 465. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління
охорони здоров’я міської ради.
Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської ради
зачитала вирішальну частину проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 594 “Про надання дозволу на безоплатну
передачу майна” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 73 ‟Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік”. Проект рішення
за реєстраційним № 710. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління
охорони здоров’я міської ради.
Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської
ради:
На ваш розгляд пропонується проект рішення “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 73 ‟Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку галузі охорони
здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік”, яким пропонується внести зміни до
назви, тексту та додатка до рішення, а саме замінити назву ‟Кіровоград” у всіх
відмінках на назву ‟Кропивницький”, а також викласти додаток до Програми
в новій редакції, що додається. Зміни викликані тим, що протягом року були
збільшені видатки на галузь охорони здоров’я на придбання обладнання та
виконання поточних та капітальних ремонтів. Ці зміни відображені у додатку
до Програми. Загальна сума збільшення видатків становить 3 125,9 тис. грн, з
них:
на обладнання ‒ 315,0 тис. грн;
на проведення ремонтів ‒ 2 810,9 тис. грн.
Райкович А.П.:
Які будуть запитання, пропозиції?
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Є пропозиція виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт
‟1)”: ‟1) замінити у назві, тексті та додатку до рішення слово ‟Кіровоград” у
всіх відмінках на слово ‟Кропивницький”, внести зміни до підпункту ‟2)”, а
саме назву ‟м. Кропивницького” замінити на назву ‟м. Кіровограда”.
Інформація про місто Кіровоград міститься у Державному реєстрі
географічних назв, що адмініструється Держгеокадастром України і є
обов’язковим при застосуванні географічних назв. Рішення щодо
найменування та перейменування географічних об’єктів набирає чинності
одночасно з набранням чинності Закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік, яким передбачаються видатки, пов’язані з
перейменуванням. Наскільки нам відомо, Державний бюджет України не
містить передбачених цим Законом видатків.
Кіровоградська міська рада є органом, підпорядкованим інтересам
територіальної громади і має діяти у відповідності з інтересами громади. На
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даний час існує 14 позовів, об’єднаних в одну справу, які знаходяться у
Вищому адміністративному суді України, про протиправне та незаконне
перейменування. Ми готові голосувати за даний проект рішення за
виключенням одного пункту.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)” та внести зміни
до підпункту ‟2)”, а саме назву ‟м. Кропивницького” замінити на назву
‟м. Кіровограда”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 3,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 595 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 73 ‟Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку галузі
охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 74 ‟Про затвердження Програми медико–соціального
забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 711. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління
охорони здоров’я міської ради.
Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської
ради:
Даний проект рішення передбачає внесення змін до Програми медикосоціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік. Першим
пунктом проекту рішення передбачено внесення змін до назви, тексту та
додатка до рішення, яким пропонується замінити назву ‟Кіровоград” у всіх
відмінках на назву ‟Кропивницький”. Також передбачено внесення змін до
додатка до Програми згідно з додатком. Зміни викликані тим, що протягом
року були збільшені видатки на заходи щодо виконання Програми: додаткові
кошти на пільгові рецепти, додаткові кошти для придбання підгузків дітямінвалідам. З обласного бюджету виділялися кошти на пацієнта з
трансплантованою ниркою.
Райкович А.П.:
Які будуть запитання, пропозиції?
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
У мене є аналогічна пропозиція щодо даного проекту рішення.
Пропоную виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)” та
внести зміни до підпункту ‟2)”, а саме назву ‟м. Кропивницького” замінити на
назву ‟м. Кіровограда”.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановна Оксано Олександрівно!
У документообігу управління охорони здоров’я вживається назва
‟Кропивницький” чи назва ‟Кіровоград”? Чи були проблеми, пов’язані з цим,
з рухом коштів?
Макарук О.О.:
Назву ‟Кропивницький”. Проблем не було.
Смірнов В.О.:
Закликаю всіх депутатів не створювати знову надуману проблему. Наше
місто вже давно перейменоване. Воно має назву ‟Кропивницький”. Всі про це
знають. Вся країна вживає цю назву. Пропоную депутатам не підтримувати
запропоновані депутатом Ніжніковою А.О. зміни та вживати нову назву міста
‟Кропивницький” у всіх документах. Дякую.
Ніжнікова А.О.:
Ми не говорили про проблему, а внесли свою пропозицію, тому що
є 14 судових позовів. Суд винесе своє рішення, тоді ми зможемо вносити
правки у документи щодо зміни назви.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)” та внести зміни
до підпункту ‟2)”, а саме назву ‟м. Кропивницького” замінити на назву
‟м. Кіровограда”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 5,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення
в цілому з урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення № 596 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 74 ‟Про
затвердження Програми медико–соціального забезпечення населення
м. Кіровограда на 2016 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року
№ 83 ‟Про затвердження Міської програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2011-2016 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 712.
Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської
ради.
Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської
ради:
Даний проект рішення передбачає внесення змін до Міської програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки.
Підпунктом ‟1)” пункту 1 проекту рішення пропонується внести зміни
до назви, тексту та додатка до рішення, а саме замінити назву ‟Кіровоград” у
всіх відмінках на назву ‟Кропивницький”, підпунктом ‟2)” ‒ викласти додаток
до Міської програми в новій редакції. Також у проекті рішення відображені
заходи, на виконання яких протягом 2016 року виділялися додаткові кошти.
Райкович А.П.:
Які будуть запитання, пропозиції?
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
У мене є аналогічна пропозиція щодо даного проекту рішення.
Пропоную виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)”.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.

24

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 3,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За

Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

7

0

0

1

8

“НАШ КРАЙ”

6

0

0

1

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

0

0

0

4

4

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

4

0

0

0

4

Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

0

1

1

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

1

0

1

2

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

0

2

0

0

2

Позафракційні

2

0

0

0

2

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення № 597 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 83 ‟Про
затвердження
Міської
програми
боротьби
з
онкологічними
захворюваннями на 2011-2016 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Надійшов час оголосити перерву.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную продовжити роботу засідання сесії та розглянути питання за
порядковими № 13, 14, проекти рішень за реєстраційними № 713, 714.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. продовжити роботу
засідання сесії та розглянути питання за порядковими № 13, 14, проекти
рішень за реєстраційними № 713, 714. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), процитував вимоги пункту 15 статті 42 Регламенту Кіровоградської
міської ради.
Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 13.11 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
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Зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1708 ‟Про
затвердження Міської програми імунопрофілактики та захисту населення від
інфекційних хвороб на 2012-2016 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 713. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я
міської ради.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)”.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 5,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 598 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1708 ‟Про
затвердження Міської програми імунопрофілактики та захисту
населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада
2013 року № 2524 ‟Про затвердження Програми ‟місцевих стимулів” для
працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки”. Проект
рішення за реєстраційним № 714. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник
управління охорони здоров’я міської ради.
Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської
ради:
Даний проект рішення передбачає внесення змін до Програми ‟місцевих
стимулів”
для
працівників
охорони
здоров’я
м.
Кіровограда
на 2013-2017 роки.
Підпунктом ‟1)” пункту 1 проекту рішення пропонується внести зміни
до назви, тексту та додатка до рішення, а саме замінити назву ‟Кіровоград” у
всіх відмінках на назву ‟Кропивницький”, підпунктом ‟2)” ‒ внести зміни до
додатка до Програми, а саме коригування видатків на 2016 рік та збільшення
видатків на утримання лікарів-інтернів та виплату стимулюючої надбавки
працівникам паліативного відділення.
Райкович А.П.:
Які будуть запитання, пропозиції?
Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. взяти даний проект
рішення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
У мене є аналогічна пропозиція щодо даного проекту рішення.
Пропоную виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)” та
внести зміни до назви Заходів щодо реалізації Програми у додатку до даного
проекту рішення, а саме назву ‟м. Кропивницького” замінити на назву
‟м. Кіровограда”.
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Також у мене є запитання стосовного того, скільки молодих спеціалістів
отримало житло?
Макарук О.О.:
Протягом 2015-2016 років жодного. У нас немає можливості надати
службове житло.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням пропозиції депутата Ніжнікової А.О. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 599 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524
‟Про затвердження Програми ‟місцевих стимулів” для працівників
охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування вулиці Волошкової та найменування вулиці і провулків у
садовому товаристві ‟Червона зірка”. Проект рішення за реєстраційним № 567.
Доповідає Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 600 “Про перейменування вулиці Волошкової
та найменування вулиці і провулків у садовому товаристві ‟Червона
зірка” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про звільнення від сплати державного мита”. Проект рішення за
реєстраційним № 561. Доповідає Сисак І.О. ‒ начальник служби у справах
дітей виконавчого комітету міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 601 “Про звільнення від сплати державного
мита” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 562. Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління –
начальник відділу соціально-трудових відносин управління економіки міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 602 “Про затвердження Плану діяльності
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03.06.2014 № 3145
‟Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період
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до 2017 року”. Проект рішення за реєстраційним № 700. Доповідає
Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління – начальник відділу
соціально-трудових відносин управління економіки міської ради.
Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. взяти даний проект
рішення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную у пункті 1 виключити останній абзац.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити з пункту 1 даного проекту рішення останній абзац. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 4,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 603 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 03.06.2014 № 3145 ‟Про затвердження
Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року”
(переголосовано).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня
2016 року № 148 ‟Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 703 (доопрацьований). Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник
начальника управління – начальник відділу соціально-трудових відносин
управління економіки міської ради.
Пузакова А.А., заступник начальника управління – начальник
відділу соціально-трудових відносин управління економіки міської ради:
Шановні депутати!
Вам пропонується внести зміни до Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки, а саме
збільшити фінансування на захід по сприянню участі підприємців міста у
всеукраїнських та регіональних конкурсах товарів місцевого виробництва,
виставках, ярмарках, міських святкових заходах, а саме передбачити
фінансування на 2017 рік у сумі 100,0 тис. грн, 2018 рік ‒ 110,0 тис. грн,
2018 рік ‒ 120,0 тис. грн, 2019 рік ‒ 120,0 тис. грн, 2020 рік ‒ 130,0 тис. грн.
Також по тексту рішення пропонується замінити назву ‟м. Кіровоград” на
‟м. Кропивницький”.
Райкович А.П.:
Які будуть запитання, пропозиції?
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную виключити підпункт ‟4)” з пункту 1 даного проекту рішення.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти проект рішення за основу. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити підпункт ‟4)” з пункту 1 даного проекту рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 4,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 604 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ‟Про
затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки” (переголосовано).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року
№ 3951 ‟Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і
2017 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 709. Доповідає
Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління – начальник відділу
соціально-трудових відносин управління економіки міської ради.
Пузакова А.А., заступник начальника управління – начальник
відділу соціально-трудових відносин управління економіки міської ради:
Пропонуємо внести зміни до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку
на 2016 і 2017 роки, а саме скоригувати очікувані показники економічного і
соціального розвитку міста за 2016 рік та прогнозні показники на 2017 рік, так
як вчора на офіційному сайті Кабінету Міністрів та Верховної Ради України
було опубліковано проект закону ‟Про Державний бюджет України
на 2017 рік” (зі змінами), статтею 8 якого зазначені норми щодо встановлення
мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 в розмірі 3 200,0 грн. У зв’язку з цим
пропоную внести зміни до пункту 9 основних показників ‟Середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника” викласти наступним чином:
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на кінець 2016 року ми очікуємо отримати середньомісячну заробітну
плату штатного працівника у розмірі 4 440,0 грн, відсоток росту ‒ 135 % до
попереднього року,
проект Програми на 2017 рік ‒ передбачити 5 860,0 грн, відсоток
росту ‒ 132 %.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную взяти даний проект рішення за основу.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановна Анно Олександрівно!
На початку засідання сесії Ви говорили про те, що не потрібно
затягувати роботу сесії, займатися популізмом та таке інше. Зараз Ви
пропонуєте вносити зміни до всіх проектів рішень щодо назви міста ‒ щодо
зміни назви міста ‟Кропивницький” на ‟Кіровоград”. Кожного разу Ви
затягуєте розгляд цих питань. Вже немає підтримки Вашої пропозиції. Давайте
знімемо це питання та будемо розглядати його по суті.
Ніжнікова А.О.:
Прошу оголосити перерву на 7 хвилин.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на сім хвилин.
Після перерви о 13.44 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Продовжуємо розгляд питання порядку денного “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3951 ‟Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста
Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 709. Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник
начальника управління – начальник відділу соціально-трудових відносин
управління економіки міської ради.
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Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. взяти даний проект
рішення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)”.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити з пункту 1 даного проекту рішення підпункт ‟1)”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 4,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням пропозиції депутата Ніжнікової А.О. та зі змінами,
озвученими начальником управління – начальником відділу соціальнотрудових відносин управління економіки міської ради Пузаковою А.А. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 605 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3951 ‟Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста
Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і
2017 роки” (додається).
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Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Прошу провести переголосування за проекти рішень № 700 “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03.06.2014 № 3145
‟Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період
до 2017 року” та 703 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 29 березня 2016 року № 148 ‟Про затвердження Програми розвитку
малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки”
(доопрацьований).
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Прошу начальника юридичного управління дати коментар з наступного
приводу. Якщо наше місто було перейменовано на ‟Кропивницький”, чи
можемо ми залишати у галузевих програмах та у рішеннях про внесення змін
до цих програм назву міста ‟Кіровоград”?
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Дійсно. Постановою Верховної Ради України місто Кіровоград було
перейменовано на місто Кропивницький. Нам відомо, що існує ряд судових
позовів, в яких ми процесуально беремо участь як третя особа без заявлення
самостійних вимог на предмет спору, але хочу звернути увагу депутатів на те,
що ця постанова станом на сьогодні діє. Вона набрала чинності з моменту
прийняття. Задоволення позовів, про які було зазначено депутатом, немає.
Тобто дію постанови не зупинено, тому назва нашого міста є
‟Кропивницький”.
Райкович А.П.:
Депутат Ніжнікова А.О. наполягає на переголосуванні. Надійшла
пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. провести переголосування стосовно
проектів рішень № 700, 703 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 3,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 03.06.2014 № 3145 ‟Про
затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до
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2017 року”. Проект рішення за реєстраційним № 700. Доповідає
Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління – начальник відділу
соціально-трудових відносин управління економіки міської ради.
Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. взяти даний проект
рішення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 11.
Прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
На сьогоднішній день міста Кіровограда немає. Це факт. Що це буде за
Програма на 2017 рік міста, якого не існує? Є місто Кропивницький. Ідуть
суди. Завершаться суди. Залишиться ця назва або буде поновлено стару назву.
Коли буде рішення суду, тоді будемо його виконувати. Які є юридичні
підстави голосувати за програму у місті, якого немає?
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Прошу начальника юридичного управління дати коментар, чи може
міський голова ставити на голосування правки, які суперечать діючому
законодавству України?
Райкович А.П.:
Міський голова може ставити на голосування пропозиції депутатів.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
А коли нам з державного бюджету будуть надавати субвенцію на місто
Кропивницький, ми будемо відмовлятися?
Райкович А.П.:
Я не маю права не поставити на голосування пропозицію депутата.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Ви, посилаючись на юридичні норми, маєте право закцентувати на
цьому увагу.
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Райкович А.П.:
Пропозиція депутата Ніжнікової А.О. порушує чинне законодавство?
Демченко М.І.:
Тільки що начальник юридичного управління сказала, що наше місто
має назву ‟Кропивницький”. Що ще треба пояснювати?
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Головуючий не може не ставити пропозицію депутата на голосування. А
вже ваше право, чи голосувати за цю пропозицію, чи не голосувати,
враховуючи норми законодавства та інших нормативно-правових актів.
Ніжнікова А.О.:
Державний бюджет України станом на сьогоднішній день не містить
передбачених законом видатків, пов’язаних з перейменуванням нашого міста.
Коли буде прийнято бюджет Верховною Радою, бюджет в частині
перейменування міською радою, тоді будемо називати місто Кропивницьким.
Прошу повернутися до розгляду моєї пропозиції щодо проекту рішення
за реєстраційним № 700, а саме у пункті 1 виключити останній абзац, а
також у інформації до даного проекту рішення вказати затверджену міською
радою назву Програми ‒ Програма зайнятості населення м. Кіровограда на
період до 2017 року (у останніх двох абзацах).
Цертій О.М.:
Ви говорите про державний та міський бюджети, які будуть прийматися.
До чого тут програми? Ми маємо приймати програми, які стосуються нашого
міста.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Давайте перейдемо до голосування. Міський голова дає змогу виступити
всім депутатам та внести свої пропозиції. Депутат Ніжнікова А.О. внесла
пропозицію.
Чому бюджет, пов'язаний з цим питанням. Коли розпочиналася
процедура перейменування, говорилося про те, що жодна копійка з кишень
мешканців міста не буде використовуватися на видатки, по’вязані з
перейменуванням. В законі чітко зазначено, що ці заходи будуть
здійснюватися за рахунок державного бюджету. Чому ви мовчите, коли
бачите, що у проекті державного бюджету на 2017 рік не передбачені кошти
на перейменування для нашої територіальної громади?
Місто перейменоване, а видатки на перейменування забезпечуються за
рахунок коштів платників податків.
Райкович А.П.:
Більше немає бажаючих виступити? Немає.
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Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. у
пункті 1 даного проекту рішення виключити останній абзац та у інформації до
даного проекту рішення назву ‟Програма зайнятості населення
м. Кропивницького на період до 2017 року” замінити на назву ‟Програма
зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 2,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 11.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням пропозиції депутата Ніжнікової А.О. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 12.
Прийнято рішення № 603 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 03.06.2014 № 3145 ‟Про затвердження
Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ‟Про
затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 703
(доопрацьований). Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника
управління – начальник відділу соціально-трудових відносин управління
економіки міської ради.
Є пропозиція прийняти взяти проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 13.
Прийнято.
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Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную виключити підпункт ‟4)” з пункту 1 даного проекту рішення.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити підпункт ‟4)” з пункту 1 даного проекту рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 12.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням пропозиції депутата Ніжнікової А.О. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 11.
Прийнято рішення № 604 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ‟Про
затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у
м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 63 ‟Про затвердження Програми інформатизації та електронного
самоврядування ‟Електронне місто” на 2016-2018 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 706. Доповідає Бабаєва О.В. ‒ завідувач сектора
інформаційного та комп’ютерного забезпечення міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

40

Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 606 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63
‟Про затвердження Програми інформатизації та електронного
самоврядування ‟Електронне місто” на 2016-2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року
№ 473”. Проект рішення за реєстраційним № 707. Доповідає Мартинова І.В. ‒
заступник начальника управління – начальник відділу планування та
містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури міської
ради.
Мартинова І.В., заступник начальника управління – начальник
відділу
планування
та
містобудівного
кадастру
управління
містобудування та архітектури міської ради:
Даним проектом рішення пропонується внести зміни до рішення
Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 ‟Про затвердження
Комплексної програми внесення змін до Генерального плану міста
Кіровограда (коригування Генерального плану міста Кіровограда),
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і
графічній формі, Плану зонування території міста Кіровограда та детального
плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану
червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування
транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення
архітектурно – планувальних рішень)”, а саме розділ 5 ‟Фінансове
забезпечення Програми” та додаток до Програми викласти у новій редакції,
передбачивши додаткове фінансування у сумі 990,0 тис. грн на розроблення
проекту внесення змін до Генерального плану міста Кіровограда та
розроблення Плану зонування території міста. Даний проект рішення
погоджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 вересня
2016 року № 520.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Є пропозиція замінити у даному проекті рішення назву ‟Кіровоград” на
‟Кропивницький”.
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Мартинова І.В.:
Ця Програма була затверджена у 2011 році. Це не нова Програма. Ми
вносимо зміни.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
розроблення детальних планів територій в районі вулиць Генерала Родимцева,
Родникової, між провулком Курінним та СТ ‟Аграрник” у
м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 715. Доповідає
Мартинова І.В. ‒ заступник начальника управління – начальник відділу
планування та містобудівного кадастру управління містобудування та
архітектури міської ради.
Мартинова І.В., заступник начальника управління – начальник
відділу
планування
та
містобудівного
кадастру
управління
містобудування та архітектури міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд виноситься проект рішення за реєстраційним № 715
“Про розроблення детальних планів територій в районі вулиць Генерала
Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та СТ ‟Аграрник” у
м. Кропивницькому”, погоджений рішенням виконавчого комітету міської
ради 27 вересня 2016 року № 521.
Райкович А.П.:
Які є запитання щодо даного проекту рішення?
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Це питання стосується земельних ділянок, які вже надані у власність?
Мартинова І.В.:
Це земельні ділянки, які виділені учасникам АТО.
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Смірнов В.О.:
На сьогоднішній день це є приватна власність. Яким чином ми можемо
голосувати за проведення зазначених робіт на вже виділених у приватну
власність земельних ділянках?
Мартинова І.В.:
Для того, щоб люди отримали будівельні паспорти на розроблення
проектів земельних ділянок і на будівництво, повинна бути виконана
інженерна підготовка цієї території. Необхідно розробляти комплексну схему
або детальний план.
Смірнов В.О.:
Законодавством передбачено проведення цих робіт до відведення
земельних ділянок у приватну власність. А у нас все виходить навпаки.
Спочатку надали ділянки, а потім починаємо робити якісь маніпуляції на
приватній території.
Мартинова І.В.:
Відповідно до законодавства рішення про детальний план приймається
до забудови. Тут забудови не було. Були виділені земельні ділянки, які будуть
забудовуватися після розроблення детальних планів.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
З приводу цього питання виступала голова СТ ‟Аграрник” на початку
сесії. З її слів ми почули про певні речі, які необхідно виправити до прийняття
даного проекту рішення.
Пропоную зняти це питання з розгляду, доопрацювати з урахуванням
думки громади, членів СТ ‟Аграрник”, а потім повернутися до цього питання
та прийняти рішення.
Мартинова І.В.:
Для цього і розробляється детальний план, а саме інженерна підготовка
для прокладки труб.
Райкович А.П.:
Пропоную заслухати пропозиції від всіх депутатів, а потім кожну з них
поставити на голосування.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Думаю, що треба пояснити, для чого розробляються детальні плани. Є
великий масив земельних ділянок, які були передані у приватну власність
учасникам АТО для будівництва житлових будинків. Це велика територія, яка
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знаходиться в різних частинах нашого міста. Але стосовно цієї території немає
бачення щодо її розвитку. Зрозуміло, що комплексну забудову тих територій
треба було починати з того, щоб не виділяти ці земельні ділянки, а розробляти
детальний план, тому що детальний план ‒ це якраз деталізація Генерального
плану, якого у нас, до речі, можна сказати що не існує. Він затверджений ще
за радянських часів. Детальний план визначає: просторові принципи забудови,
систему інженерних мереж, транспортних комунікацій, систему планування
території, попередньої інженерної підготовки. Зрозумійте, з’являється
великий житловий масив в певному районі. Необхідно прорахувати додаткову
потребу в організації обслуговування. Треба визначити, що необхідно зробити
в соціальній сфері. Саме це має стати стратегією розвитку: побудувати
магазин, школу, інші будівлі або споруди. Саме для цього розробляється
детальний план. Коли таких планів немає і просто виділяються землі ‒ це
відсутність планування та стратегії на майбутнє. Це призводить до того, що
місто забудовується хаотично. Це головна проблема. Якщо ми хочемо щось
планувати наперед при комплексній забудові, то детальний план дуже
необхідний і шкода, що він виноситься на розгляд тільки зараз.
Також врахуйте, що люди, які звертаються до вас, посилаються на те, що
їм відмовляють у наданні технічних умов, вони не можуть підключитися до
інженерних мереж. Якщо зараз ми відмовимо їм, то питання залишиться
невирішеним і вони завтра знову вимагатимуть його вирішення.
Краснокутський О.В. запропонував дослухатися до думки громади та
перенести розгляд даного питання.
Цертій О.М. повторно пояснив підстави для розроблення детального
плану території.
Райкович А.П.:
Всі ми хочемо правильно вирішити це питання. Ми хочемо навести
порядок у питаннях, які піднімають представники СТ ‟Аграрник” стосовно
трубопроводу, щоб житловий мікрорайон розвивався і надалі. Є
запропоноване рішення. Надійшли змістовні пропозиції. Давайте перейдемо
до голосування.
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 11.
Не прийнято.
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Райкович А.П.:
Ми не закриваємо це питання. Завтра з цього приводу буде збиратися
комісія. Питання буде опрацьовано. Якщо встигнемо, то зможемо з голосу
внести на наступному засіданні сесії.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії і
злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 563. Доповідає Краснокутський О.В. ‒ директор міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 607 “Про затвердження міської Програми
протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на 2016-2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна військовій частині польова пошта В2336”. Проект рішення за
реєстраційним № 564. Доповідає Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з
мобілізаційної роботи міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 608 “Про передачу майна військовій частині
польова пошта В2336” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування КП ‟КІРОВОГРАД-УНІВЕРСАЛ 2005”, збільшення розміру
статутного фонду КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” та затвердження Статуту у новій
редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 546 (доопрацьований).
Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд виноситься проект рішення за реєстраційним № 546,
доопрацьований згідно з рекомендаціями постійної комісії. Пропонується
змінити назву підприємства, а саме вилучити назву ‟Кіровоград”. Також
збільшується статутний фонд у зв’язку із рішенням міської ради, відповідно
до якого ми направляли кошти на збільшення статутного фонду підприємства.
Ксеніч В.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні депутати!
У зв’язку із закінченням робіт по реконструкції перегороджувальної
споруди по вул. Михайлівській на річці Інгул виникла необхідність її
експлуатації.
Пропоную доповнити розділ 4 ‟МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА” Статуту заходом ‟-утримання та експлуатація
гідротехнічних споруд”
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням доповнення, озвученого депутатом Ксенічем В.М.?
Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
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Прийнято
рішення
№
609
“Про
перейменування
КП ‟КІРОВОГРАД-УНІВЕРСАЛ 2005”, збільшення розміру статутного
фонду КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” та затвердження Статуту у новій редакції”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до Статуту КП ‟ЖЕК № 9 КМР” та затвердження його у новій
редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 547 (доопрацьований).
Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд виноситься проект рішення за реєстраційним № 547
(доопрацьований), яким також пропонується внести зміни до назви
підприємства та доповнити Статут новими пунктами:
‟4.2.23. Здійснення функцій замовника на послуги по утриманню
житлового фонду, який знаходиться на балансі підприємства;
4.2.24. Укладення договорів на обслуговування житлового фонду з
виконавцями/виробниками послуг в порядку, встановленому законом;
4.2.25. Виконання функцій управителя, балансоутримувача та виконавця
житлово-комунальних послуг;
4.2.26. Виконання інших видів робіт (послуг), не заборонених
законодавством України”.
Комунальне підприємство може брати участь у проведенні конкурсу і
бути управителем житловим фондом.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” –30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 610 “Про внесення змін до Статуту
КП ‟ЖЕК № 9 КМР” та затвердження його у новій редакції” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького гуртожитків по вул. Генерала
Родимцева, 96, 98-а”. Проект рішення за реєстраційним № 548. Доповідає
Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Шановні депутати!
На ім’я міського голови надійшло клопотання щодо передачі
гуртожитків за вказаною адресою з метою реалізації громадянами
конституційних прав на приватизацію житла. Зараз працівники
КП ‟ЖЕО № 2 КМР”, на баланс якого планується передати гуртожитки,
працюють з управителями цього майна. Зауваження технічного характеру
усуваються. Сподіваємося, що до моменту передачі вони будуть повністю
усунуті.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 611 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького гуртожитків по вул. Генерала Родимцева, 96, 98-а”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького приватизованої квартири”. Проект
рішення за реєстраційним № 568. Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
До міської ради звернувся власник квартири № 25 по
вул. Металургів, 35 в м. Кропивницькому щодо безоплатної передачі до
комунальної власності майна. Це відомче житло. Йому надана квартира
більшої площі.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Ця адреса знаходиться у смт. Новому. Чи залишиться вона службовою,
чи буде надана людям за чергою?
Кухаренко В.І.:
Вона передається територіальній громаді. Питання щодо її службового
спрямування не розглядається. Для цього є відповідний відділ, який
займається розподілом квартир.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 612 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького приватизованої квартири” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 березня 2016 року № 140 ‟Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в
місті Кіровограді на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 559
(доопрацьований). Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Шановні депутати!
На попередньому засіданні сесії вже розглядали це питання. Коли
зайшла мова про об’єкти, з яких проектом рішення запропоновано зняти
кошти для фінансової допомоги теплогенеруючому підприємству, була
оголошена перерва. Вчора відбулося засідання профільної постійної комісії,
на якій ми відповіли на всі запитання, які стосувалися зменшення
фінансування по Програмі будівництва, реконструкції, ремонту доріг та
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік.
Я готовий відповісти на всі запитання депутатів.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
У переліку є об’єкт ‟вул. Авіаційна”. За чиєю ініціативою вносився цей
об’єкт?
Кухаренко В.І.:
Дану Програму затверджували депутати в березні, тому я не можу
відповісти на це запитання.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.

50

Прийнято рішення № 613 “Про внесення змін та доповнення
до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 140
‟Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг
та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати
за користування квартирними телефонами”. Проект рішення за реєстраційним
№ 560. Доповідає Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку транспорту та
зв’язку міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 614 “Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по
зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними
телефонами” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року
№ 454 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за користування житловокомунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект рішення за
реєстраційним № 554. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної
підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
Прошу підтримати даний проект рішення зі змінами. Враховуючи
клопотання
Кіровоградського
учбово-виробничого
підприємства
Українського товариства сліпих та Кіровоградської обласної організації
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Українського товариства сліпих (УТОС) прошу внести зміни до додатка до
рішення міської ради від 28 липня 2016 року № 454 (зі змінами), а саме:
вилучити пункти 12, 63, 67, 73, 84, 93;
доповнити пунктами 109, 110;
внести зміни до пунктів 11, 31 в частині адреси.
Райкович А.П.:
Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням змін та доповнень, озвучених начальником відділу
соціальної підтримки населення? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами та доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 615 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року № 454
‟Про звільнення на 50 % від оплати за користування житловокомунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня
2012 року № 2099 ‟Про управління майном, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Кіровограда”. Проект рішення за
реєстраційним № 555. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник управління
комунальної власності міської ради.
Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської
ради:
Шановні депутати!
Враховуючи те, що сьогодні міською радою прийнято рішення “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради”, яким внесено зміни до структури управління
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власності та приватизації комунального майна міської ради, пропоную внести
зміни до додатку до даного проекту рішення, а саме привести у відповідність
посади, які зазначені у складі конкурсної комісії по відбору суб’єктів
оціночної діяльності (оцінювачів) при продажу майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Ніжнікова А.О.:
Пропоную виключити з даного проекту рішення підпункт ‟1)”. Рішення
було прийнято у 2012 році.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О.
виключити з даного проекту рішення підпункт ‟1)”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням пропозиції депутата Ніжнікової А.О. та змін, озвучених
начальником управління комунальної власності. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

53

Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 616 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 ‟Про
управління майном, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Кіровограда” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зняття з балансу ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” основних
засобів”. Проект рішення за реєстраційним № 556. Доповідає Колюка О.С. ‒
начальник управління комунальної власності міської ради.
Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради,
зачитав проект рішення за реєстраційним № 556 з урахуванням нової назви
управління комунальної власності міської ради, відповів на запитання
депутата Смірнова В.О. стосовно подальших планів щодо використання
зазначеного у проекті рішення майна. Пояснив, що це майно в подальшому
буде передаватися в оренду. На запитання депутата Яремчук В.С.
проінформував, що даний проект рішення погоджений профільною постійною
комісією та розглянутий, але не погоджений виконавчим комітетом міської
ради.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 9.
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Прийнято
рішення
№
617
“Про
зняття з
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” основних
(додається).

балансу
засобів”

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської
ради”. Проект рішення за реєстраційним № 552. Доповідає
Господарикова О.П. ‒ начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 618 “Про затвердження умов оплати праці
посадових осіб Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської
ради”. Проект рішення за реєстраційним № 704. Доповідає
Господарикова О.П. ‒ начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради.
Інформую вас, що у мене виникає конфлікт інтересів щодо даного
питання. Я не буду брати участь у голосуванні.
Передаю слово доповідачу та секретарю міської ради Табалову А.О.
Господарикова О.П., начальник відділу бухгалтерського обліку
міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження умов
оплати праці міському голові Райковичу А.П.
Вам всім відомо, що свою заробітну плату він перераховує як
благодійний внесок малозабезпеченим громадянам міста. Щоб збільшити цей
фонд, надійшла пропозиція збільшити заробітну плату міському голові за
рахунок премій та надбавок.
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Табалов А.О., секретар міської ради:
Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 619 “Про затвердження умов оплати праці
посадових осіб Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської міської
ради”. Проект рішення за реєстраційним № 705 (заява секретаря міської ради
Табалова А.О. щодо конфлікту інтересів додається). Доповідає
Господарикова О.П. ‒ начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради.
Господарикова О.П., начальник відділу бухгалтерського обліку
міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження умов
оплати праці секретарю міської ради Табалову А.О. у зв’язку із призначенням
на посаду.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Інформую вас, що у мене виникає конфлікт інтересів щодо даного
питання я не буду брати участь у голосуванні.
Райкович А.П.:
Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 620 “Про затвердження умов оплати праці
посадових осіб Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.12.2015 № 36
‟Про затвердження Міської програми протидії тероризму у 2016 році”. Проект
рішення за реєстраційним № 741. Доповідає Шишко О.М. ‒ головний
спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними і контролюючими органами міської ради.
Шишко О.М., головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами
міської ради:
Шановні депутати!
Проект рішення “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 24.12.2015 № 36 ‟Про затвердження Міської програми протидії
тероризму у 2016 році” підготовлений на підставі листа від керівника
Управління Служби безпеки України у Кіровоградській області, відповідно до
якого для розширення заходів щодо виконання даної Програми та для
виконання функцій Управління Служби безпеки України у Кіровоградській
області у зоні проведення антитерористичної операції, необхідно виділити
додатково 199 тис. грн на придбання паливно-мастильних матеріалів.
Райкович А.П.:
Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Ми вже виділяли кошти Службі безпеки України у Кіровоградській
області. Хотілося б почути інформацію про виконання цієї Програми.
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Райкович А.П.:
Ми повідомимо Службу безпеки України у Кіровоградській області
стосовно того, щоб заслухати звіт щодо виконання Міської програми протидії
тероризму у 2016 році.
Шишко О.М.:
Міською програмою протидії тероризму у 2016 році передбачений звіт в
кінці року. Ви можете звернутися до бухгалтерії. Технічно вони уже звітують
про виконання Програми.
Міський голова пояснив депутату Демченку М.І. процедуру щодо
внесення змін до Міської програми протидії тероризму на підставі звернення
Служби безпеки України, зауважив, що строк виконання зазначеної Програми
не вичерпаний.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 1,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 621 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24.12.2015 № 36 ‟Про затвердження
Міської програми протидії тероризму у 2016 році” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт
тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з питань
впорядкування зелених насаджень та природно-заповідного фонду міста
Кіровограда”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідає
Смірнов В.О. ‒ голова тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської
ради з питань впорядкування зелених насаджень та природно-заповідного
фонду міста Кіровограда.
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Смірнов В.О., голова тимчасової контрольної комісії Кіровоградської
міської ради з питань впорядкування зелених насаджень та природнозаповідного фонду міста Кіровограда, зачитав звіт про роботу тимчасової
контрольної комісії (додається) та проект рішення.
Райкович А.П.:
Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 622 “Про звіт тимчасової контрольної комісії
Кіровоградської міської ради з питань впорядкування зелених насаджень
та природно-заповідного фонду міста Кіровограда” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Я хотів би запитати, яка середня заробітна плата депутата
Кіровоградської міської ради?
Ніскільки. Тому що наша діяльність не є професійною діяльністю. Мене
обурила інформація, опублікована на одному з сайтів в мережі Інтернет
(зацитував інформацію про те, що депутати Кіровоградської міської ради
передбачили на 2017 рік збільшення своєї зарплатні).
Я наполягаю на тому, щоб люди відповідали за брехню, яку вони
публікують. Ми не отримуємо заробітну плату і ніколи не отримували.
Прошу надати доручення юридичному управлінню спільно із відділом
по роботі із засобами масової інформації міської ради опрацювати це питання
та подати позов до суду з цього приводу за розповсюдження недостовірної
інформації.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Якщо є бажання розібратися в цій ситуації, то у нас є відповідні
можливості. Я не отримую заробітну плату і не буду її отримувати. Мою
заробітну плату розподіляє фонд без моєї участі. Кошти з моєї заробітної плати
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отримують дійсно нужденні діти або сім’ї, в яких діти вкрай потребують
допомоги. Мій пансіон Почесного громадянина міста я перераховую на
рахунок дитячого будинку. Враховуючи, що заробітна плата міського голови
невелика і коштів для нужденних мешканців не вистачає, мені запропонували
звернутися до депутатів з пропозицією, щоб по загальній методиці
нараховували заробітну плату з урахуванням преміального винагородження.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Я фактично єдиний депутат і секретар міської ради, який повинен
отримувати заробітну плату. Я її ще ні разу не отримував. Звичайно, у мене є
гроші і я не бідна людина. Тому думаю, що своєю зарплатнею я буду
розпоряджатися приблизно таким же чином, як і Андрій Павлович.
Стосовно деяких засобів інформації можу сказати, що така проблема є.
На жаль, їх дуже багато. І, на жаль, багато з них інформацію, яку отримують і
під час сесії, вони роздивляються дуже однобоко. Можливо це відбувається
тому, що певні інтернет-сайти або інші ресурси належать до комерційних
структур.
Думаю, найближчим часом відбудеться прес-конференція або аналіз
публікацій перси, що кому належить та чому інформація подається однобоко,
а не різносторонньо, так як це повинно бути.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Благодійницька діяльність не піариться. Це стан душі. Давайте не
будемо займатися саморекламою. Я один раз пояснив вам ситуацію щодо моєї
заробітної плати і хотів би, щоб ми більше не поверталися до цього питання.
Надходять пропозиції від депутатів оголосити перерву.
Оголошується перерва на 30 хвилин.
Після перерви об 16.01 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання
земельних відносин. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Перше питання ‒ “Про передачу КП ‟Кіровоград-Благоустрій”
Кіровоградської міської ради” в постійне користування земельної ділянки для
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розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення
‟Парк ‟Перемоги”. Проект рішення за реєстраційним № 565.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання
депутата Демченка М.І. щодо входження до меж зазначеної земельної
ділянки території, яку орендує Горбунов О.В., на запитання депутата
Ніжнікової А.О. щодо надходження та використання коштів з державного
бюджету, які передбачалися для реконструкції парку Перемоги.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Шановні депутати!
Станом на сьогодні парк Перемоги, на мою думку, стає розмінною
монетою між громадою, владою та народним депутатом Горбуновим О.В.
Виділялося 10 млн. грн. Я тоді виступав за цією трибуною. Але є нюанс. Ми
приймаємо земельну ділянку, яка не має меж. На минулій сесії ми говорили
про те, що треба встановити межі. Рішення щодо парку не було прийнято.
Межі не встановлено. Зараз ми говоримо про передачу земельної ділянки без
меж.
Наскільки мені відомо, профільна постійна комісія не підтримала даний
проект рішення, тому що не можливо встановити межі земельної ділянки.
Зараз до мене звертаються люди з мого мікрорайону, які говорять про те, що у
них вже скуповують земельні ділянки. Колишній депутат міської ради
Чорний О.Є. взяв в оренду територію площею 118 кв. м. Але вже вирубав кущі
та говорить всім, що має 50 соток земельної ділянки.
Я за те, щоб прийняти цю земельну ділянку, але хочу чітко знати її межі.
Для цього треба, щоб профільна комісія спільно із зацікавленими депутатами
разом покроково пішли по цій території і вказали межі з прив’язкою до карти.
У людей фактично орендована земля відібрана від користування. Вони
не можуть там ходити, купатися, відпочивати. Берег зроблений таким чином,
що там неможливо купатися. Всі ці люди звертаються до мене з проханням,
щоб ми могли скористатися тим добром, яке належить нам згідно з законом.
Я вже подавав депутатські запити з цього приводу. Це порушення Земельного,
Водного кодексів України. Прокуратура в свій час прострочила терміни. Тепер
це питання виноситься на розгляд міської ради, щоб міська рада прийняла
рішення з порушенням і віддала земельну ділянку, не знаючи яку. Я не буду
голосувати за даний проект рішення.
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Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
У зв’язку з тим, що виникла необхідність терміново освоювати державні
кошти, в день сесії було позачергово скликане засідання профільної постійної
комісії, яке відбувалося в кабінеті заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. Враховуючи те, що це
питання розглядалося в терміновому порядку, члени комісії не змогли
достеменно ознайомитися та розглянути межі земельної ділянки, комісія взяла
проект рішення до відома, але не приймала рішень ‟за” чи ‟проти”.
Райкович А.П.:
Які будуть пропозиції?
Демченко М.І.:
Я озвучив свою пропозицію. Для того, щоб вивчити це питання потрібно
виїхати на місце, чітко встановити межі земельної ділянки та визначити їх на
карті, а потім виносити на розгляд сесії.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Ми знаємо, що насправді була ситуація, коли направлялися
державні кошти, які залучив народний депутат Горбунов О.В. для
міста Кропивницького на реконструкцію парку. Звичайно, що це питання
треба було вирішувати. Але, по-перше, є інформація від депутата
Демченка М.І., по-друге, коштів вже немає. Вони перерозподілені на інші цілі.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Пропоную відкласти розгляд цього питання, винести його на розгляд
профільної комісії. Депутати виїдуть на місце, розглянуть його. Потім можна
включити це питання до порядку денного наступної сесії.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. відтермінувати
розгляд даного проекту рішення.
Михайле Івановичу, тимчасова контрольна комісія Кіровоградської
міської ради з питань впорядкування зелених насаджень та природнозаповідного фонду міста Кіровограда повноважна розглянути це питання?
Демченко М.І.:
Вважаю, що так, оскільки коли приймалося рішення щодо створення
комісії ставилося питання про природоохоронні об’єкти. Парк відноситься
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саме до таких об’єктів. Вважаю, що ця комісія зобов’язана розглянути це
питання.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Як голова тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради
з питань впорядкування зелених насаджень та природно-заповідного фонду
міста я пропоную підтримати даний проект рішення. Є дуже багато зелених
зон, парків, скверів, інших об’єктів, щодо яких поступово необхідно
впорядковувати документацію. У нас є розроблений проект. Чому його не
підтримати, не впорядкувати і не зафіксувати межі, щоб у подальшому там
було неможливо виділяти земельні ділянки?
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Прошу відповісти на запитання. Зараз ми передамо земельну ділянку
КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради”. Депутат
Демченко М.І. бореться за те, щоб повернути до комунальної власності
земельні ділянки, які знаходяться у прибережній зоні, в тому числі і ті, які
передано в оренду народному депутатові Горбунову О.В. Якщо ці земельні
ділянки вдасться повернути до комунальної власності, які є шляхи приєднання
їх до зазначеної природно-заповідної зони?
Владов Р.П.:
Буде змінено цільове призначення зазначених земельних ділянок,
технічна документація про поділ та ділянки будуть об’єднані в один масив під
розміщення природно-заповідного фонду. Зараз вони не входять до меж
паркової зони, тому що на даний момент діє договір оренди.
Райкович А.П.:
Немає ніяких перепон, щоб в разі повернення земельних ділянок до
комунальної власності об’єднати їх з парковою зоною.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Я уважно всіх вислухав. Думаю, що всі чудово розуміють мету
формування цієї земельної ділянки і передачі її до природно-заповідного
фонду та КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради”.
Головна мета ‒ зберегти зелений масив, який ще залишився. У минулій
каденції там намагалися виділити земельні ділянки під будівництво житлових
будинків. Зараз, якщо сформувати земельну ділянку, затвердити проект
землеустрою і передати комунальному підприємству, технічно і юридично
здійснити виділення земельних ділянок у цьому масиві буде неможливо. Це
буде гарантією того, що ніхто в подальшому не зможе зазіхати на цю землю.
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Я не можу знати планів депутата Горбунова О.В., але знаю те, що він
озвучував ‒ в наступному році він також буде намагатися виділити кошти на
парк для того, щоб їх освоїли, провели роботи з благоустрою, зробили
придатним для відпочинку. Якщо у наступному році у державному бюджеті
знайдуться кошти і надійдуть у вигляді субвенції міському бюджету, а
виявиться так, що ми не готові їх освоїти по причині, що у нас немає
документації, не сформована земельна ділянка, ніхто не назве нас розумними.
Якщо завтра закінчяться судові спори відносно земельних ділянок, які
на думку деяких депутатів були незаконно відчужені, і земельні ділянки
повернуться до комунальної власності, ніщо не заважає нам приєднати їх до
природно-заповідного фонду.
Я закликаю всіх депутатів проявити нормальну позицію по відношенню
до територіальної громади. Не собі депутат виділяє парк. Він хоче зробити там
покращення для громади міста. Чому ми весь час активно блокуємо цей
процес? Прошу підтримати даний проект рішення та закрити це питання.
Демченко М.І. наголосив на тому, що земельна ділянка, передана в
оренду, відноситься до комунальної власності територіальної громади, тому
потрібно
передавати
на
баланс
КП
‟Кіровоград-Благоустрій”
Кіровоградської міської ради” всю територію парку, а громада має мати
доступ до прибережної зони та річки.
Владов Р.П.:
Для того ми і робимо документи, щоб визначити територію парку. До
цього часу територія парку не була визначена. Тому не можна говорити про
те, що орендована земельна ділянка відносилася чи не відносилася до території
парку. Для того і розроблявся проект, щоб визначити територію земельної
ділянки як парку.
Райкович А.П.:
Ми говоримо про одні і ті ж самі речі, але розглядаємо їх з різних
позицій. Але ми повинні прийняти рішення, тому на ваш розгляд виноситься
проект рішення за реєстраційним № 565 ‟Про передачу КП ‟КіровоградБлагоустрій” Кіровоградської міської ради” в постійне користування
земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги”.
Пропоную взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 13.
Прийнято.
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Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. відтермінувати
розгляд даного проекту рішення до наступної сесії, щоб надати вичерпні
відповіді на запитання депутатів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 12,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 23.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Кіровоградської міської ради дозволу на поділ
земельної ділянки по вул. Будівельників”. Проект рішення за реєстраційним
№ 570.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Це сформована земельна ділянка, яка перебуває в Кіровоградській
міській раді, яку пропонується розподілити між учасниками АТО. Спочатку її
треба поділити на окремі земельні ділянки, а потім передавати у власність.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), прокоментував, що даним
проектом рішення пропонується затвердити земельні ділянки без детальних
планів.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 623 “Про надання управлінню земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища
Кіровоградської міської ради дозволу на поділ земельної ділянки по
вул. Будівельників” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 571.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 624 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 573.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутатів провести переголосування за проект
рішення № 573 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”. Цей проект рішення
стосується учасників АТО, розглядався профільною постійною комісією, якою
був погоджений кожен пункт. Хто за те, щоб провести переголосування по
даному проекту рішення, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 574.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Пропоную доповнити даний проект рішення пунктом 4 ‟4. Надати
Зимбіцькому Миколі Олександровичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по
вул. Приміській орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях:
0,1000 га ‒ малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
рахунок земель житлової та громадської забудови”. Цей учасник АТО вже
більше двох років не може отримати земельну ділянку.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Є прохання з голосу не доповнювати такі важливі проекти рішень
стосовно виділення земельних ділянок. Чи є в цьому така терміновість, щоб з
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голосу зараз доповнювати проект рішення? Його треба оприлюднити згідно із
законом. Після цього ми будемо приймати рішення. Якщо ми знову
повернемося до практики внесення з голосу питань щодо перерозподілу
бюджету, виділення земельних ділянок, то це призведе до негативних
наслідків стосовно довіри до нас з боку громади.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення був оприлюднений.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний Андрію Павловичу!
Ми вже рік звертаємося з проханням показувати нам земельні ділянки
на екрані за допомогою проектора. Ми як депутати приймаємо рішення і
несемо відповідальність за їх прийняття. А з голосу інформація не
сприймається.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Законодавством чітко визначено, що оприлюдненню підлягає саме
проект рішення, але доповнення і зміни до будь-якого проекту рішення
можуть вноситися під час його розгляду на засіданнях профільних постійних
комісій та на сесії ради. Вважаю ганьбою для всіх нас те, що учасник АТО
протягом двох років не може отримати земельну ділянку. Пропоную
підтримати пропозицію депутата Шамардіна О.С.
Яремчук В.С.:
Я погоджуюся з тим, що ми не можемо кожну зміну розглядати
заздалегідь, але в даному випадку я думаю, що навіть члени профільної комісії
не розуміють про що йде мова. Якщо Ви говорите, що людина не може
отримати земельну ділянку протягом двох років, то чому ця пропозиція не
була внесена заздалегідь?
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Цього учасника АТО я знаю більше року. Він протягом шести місяців
відвідує засідання постійної комісії. Якщо я не помиляюся, то три земельні
ділянки йому були надані, але потім комісія надала негативний висновок у
зв’язку із накладками. Питання щодо виділення зазначеної земельної ділянки
розглядалося на засіданні комісії та отримало позитивний висновок.
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Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. доповнити даний
проект рішення пунктом 4 ‟4. Надати Зимбіцькому Миколі Олександровичу
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність по вул. Приміській орієнтовною площею
0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га ‒ малоповерхова забудова) для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської
забудови”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 12.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 625 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Грозану О.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки по пров. Вільному”. Проект рішення за
реєстраційним № 742.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 626 “Про надання Грозану О.Є. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Вільному” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО для ведення садівництва”. Проект рішення
за реєстраційним № 698.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 627 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО для ведення садівництва” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 575.

70

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 628 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу Шаяхметову Д.І. на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Товариському, 17”. Проект рішення за
реєстраційним № 576.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 629 “Про надання дозволу Шаяхметову Д.І. на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Товариському, 17” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Ципі С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Філатова (поруч з будинком № 70)”.
Проект рішення за реєстраційним № 577.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 630 “Про надання Ципі С.І. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Філатова (поруч з будинком № 70)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Терзовій Л.Б. та Корінь О.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Костромській,
15-а/50” (заява депутата Терзова Д.С. щодо конфлікту інтересів додається).
Проект рішення за реєстраційним № 578.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 631 “Про надання Терзовій Л.Б. та
Корінь О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Костромській, 15-а/50” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Чорному Я.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича (біля
будинку № 54-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 579.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 632 “Про надання Чорному Я.Ю. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Романа Шухевича (біля будинку № 54-а)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Шаповалову О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Світлій, 29/35”. Проект рішення за
реєстраційним № 722.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 633 “Про надання Шаповалову О.О. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Світлій, 29/35” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 743.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 634 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій”. Проект
рішення за реєстраційним № 580.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 635 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам бойових дій” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 581.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням виключення пункту 4 на підставі пропозиції
профільної постійної комісії? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 636 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект
рішення за реєстраційним № 582.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 637 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за
реєстраційним № 583.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення № 638 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Грушевському В.І. та Амеліній Н.В. безоплатно у спільну часткову
власність земельних ділянок по вул. Тобілевича, 15”. Проект рішення за
реєстраційним № 584.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 639 “Про передачу Грушевському В.І. та
Амеліній Н.В. безоплатно у спільну часткову власність земельних ділянок
по вул. Тобілевича, 15” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Червоній Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Ігіта
Гаспаряна, 58”. Проект рішення за реєстраційним № 585.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 640 “Про передачу Червоній Н.І. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Ігіта Гаспаряна, 58” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Гаморі Л.М., Грушовій К.В., Попову Є.Ф., Заріцькій Л.М.,
Чернявському Ю.Ю. безоплатно у спільну сумісну власність земельної
ділянки по вул. Садовій, 42/71”. Проект рішення за реєстраційним № 586.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 641 “Про передачу Гаморі Л.М.,
Грушовій К.В., Попову Є.Ф., Заріцькій Л.М., Чернявському Ю.Ю.
безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки по
вул. Садовій, 42/71” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Степанову С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Короленка, 4”. Проект рішення за реєстраційним № 587.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 642 “Про передачу Степанову С.М.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Короленка, 4”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”.
Проект рішення за реєстраційним № 588.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 643 “Про передачу у спільну часткову
власність земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу громадянам у спільну сумісну власність земельних ділянок”. Проект
рішення за реєстраційним № 589.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 644 “Про передачу громадянам у спільну
сумісну власність земельних ділянок” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Дуднік А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Якуба Коласа, 1/2”. Проект рішення за реєстраційним № 591.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 645 “Про передачу Дуднік А.М. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Якуба Коласа, 1/2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Коропалову С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Марії Заньковецької, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 592.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 646 “Про передачу Коропалову С.А.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Марії
Заньковецької, 20” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Хорзеєву О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова”. Проект рішення за
реєстраційним № 593.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 647 “Про надання Хорзеєву О.О. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Куроп’ятникова” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Мерещенку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 11)”.
Проект рішення за реєстраційним № 594.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 648 “Про надання Мерещенку В.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Яворницького (біля будинку № 11)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Колесник О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18)”.
Проект рішення за реєстраційним № 596.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 649 “Про надання Колесник О.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним
№ 597.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 650 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в садових
товариствах” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення за реєстраційним № 598.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 651 “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
На минулому засіданні сесії я зверталася з приводу того, що
громадськість обурена станом міста, в якому воно зараз знаходиться, та
вимагає проведення інвентаризації земельних ділянок, на яких розміщені
гаражі. Сьогодні ми будемо розглядати близько 50 питань щодо затвердження
земельних ділянок під гаражі.
Також нещодавно громадськістю піднімалося питання щодо розміщення
МАФів на земельних ділянках, виділених під гаражі.
Може ми створимо тимчасову комісію щодо інвентаризації гаражів?
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановна Валентино Сергіївно!
Одна частина громадян обурена, що гаражі стоять, інша частина ‒ що їх
питання щодо існуючих гаражів багато років не вирішуються. Тому була
проведена дуже ретельна робота на чолі з головою профільної постійної
комісії Деркаченком Ю.О. та колегами по фракції. Питання, які мали сумніви,
були виключені. Залишилися проекти рішень стосовно громадян, які
зверталися на особистому прийомі до міського голови, до мене, до депутатів,
та стовідсотково стосуються інвалідів або батьків дітей-інвалідів.
Просив би рухатися по порядку денному.
Яремчук В.С.:
Я не говорю про те, що ці питання не є необхідними. Ви, Андрію
Павловичу, Андрію Олександровичу, як господарники маєте досвід в
управлінні великими підприємствами. Думаю, що перед тим, як приймати
важливі рішення, проводили інвентаризацію та аналіз існуючого. Тому і я
прошу про це.
Райкович А.П.:
Ми працюємо в колегіальному органі. Ви сформували свою пропозицію.
Андрій Олександрович озвучив свою пропозицію.
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Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), зачитав пункт 2.9 Тимчасового
положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста
Кіровограда та повідомив, що необхідну інформацію щодо інвентаризації
можна отримати в Головному управлінні житлово-комунального
господарства Кухаренка В.І. та отримаю, а створювати комісію не
потрібно.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. виключити з порядку
денного п’ятої сесії питання щодо регулювання земельних відносин стосовно
гаражів.
Додатково хочу зауважити, що з порядку денного вже
виключено 30 питань стосовно гаражів. Хто за пропозицію, озвучену
депутатом Яремчук В.С. прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 10,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 19.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання
Трофимову А.З. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 6)”.
Проект рішення за реєстраційним № 609.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 652 “Про надання Трофимову А.З. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 6)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Волчковій Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29)”. Проект
рішення за реєстраційним № 723.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 653 “Про надання Волчковій Л.А. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Глиняній (біля будинку № 29)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Тригуб Г.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 19-а)”.
Проект рішення за реєстраційним № 603.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення № 654 “Про надання Тригуб Г.П. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Фортечному (біля будинку № 19-а)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Савчуку М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)”. Проект
рішення за реєстраційним № 604.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 655 “Про надання Савчуку М.І. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Комарова (біля будинку № 15)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Луньовій Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку
№ 11/3)”. Проект рішення за реєстраційним № 606.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
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Прийнято рішення № 656 “Про надання Луньовій Ю.О. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11/3)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Вожжовій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)”.
Проект рішення за реєстраційним № 608.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Відповідно до Плану зонування території міста, яке функціональне
призначення території, на якій виділяється земельна ділянка?
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Я не можу сказати, так як за це відповідає управління містобудування та
архітектури, яке дало позитивний висновок з даного питання.
Цертій О.М.:
Наскільки я розумію, всі земельні ділянки, які ми виділяємо під
будівництво гаражів, не відповідають Плану зонування. Тому що відповідно
до Плану зонування там знаходиться житлова зона, а значить переважні види
забудови цих земельних ділянок ‒ житлові будинки. Господарські споруди не
відносяться до цього виду забудови. Це супутні види забудов відповідно до
Плану. Тобто їх можна будувати за умови, коли на земельній ділянці
побудоване житло. Крім того, багато земельних ділянок, які надаються,
знаходяться у зонах забудови Ж-3, Ж-4. У мене враження, що ми зараз
порушуємо закон.
Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную відтермінувати розгляд цього питання.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Рокожиці О.Л.
відтермінувати розгляд даного питання. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Бондару О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (напроти будинку
№ 71)”. Проект рішення за реєстраційним № 744.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Профільною
постійною
комісією
запропоновано
відмовити
Бондару О.С. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, але
заявник був присутній на особистому прийомі міського голови.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 657 “Про надання Бондару О.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Віктора Чміленка (напроти будинку № 71)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Санжарі О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Курганній (біля будинку № 17)”. Проект рішення за реєстраційним № 612.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Я вивчав це питання. По вулиці Курганній я не знайшов будинку
за № 17. Прошу відтермінувати розгляд даного проекту рішення.
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Проект рішення підготовлений відповідно до поданої заяви. Це друге
рішення, тобто в нього вже був розроблений проект землеустрою. Даним
проектом рішення пропонується його затвердити (передача у власність).
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Прив’язуватися до номеру будинку недоцільно. Депутат Захаров І.М.
виїжджав на місце. Це існуючий гараж, який не має адреси.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 14,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Урись О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 617.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
З приводу цієї земельної ділянки була дуже жвава дискусія серед
громадськості. Заявниця проживає дуже далеко від вказаної у проекті рішення
адреси, декілька років отримує земельні ділянки. Давайте вивчимо це питання,
тому що громадськість дуже обурена. Є пропозиція відтермінувати розгляд
даного проекту рішення.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Яремчук В.С.
відтермінувати розгляд даного проекту рішення. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Волкова (біля житлового будинку № 30)”. Проект рішення за
реєстраційним № 622.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Яновського (біля будинку № 157)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 623.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 11.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Сивому П.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)”. Проект рішення за
реєстраційним № 629.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Я бачу, що ми втрачаємо голоси. У мене є пропозиція розглянути
питання за порядковими № 176, 177, 178 (проекти рішень за реєстраційними
№ 752, 753, 754), які стосуються 3-го полку спеціального призначення. Ми
підтримали рішення стосовно фінансування проектної документації щодо
зазначених земельних ділянок. Потім, мабуть, ми оголосимо перерву.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від Табалова А.О. наступними за черговістю
розглянути питання за порядковими № 176, 177, 178 (проекти рішень за
реєстраційними № 752, 753, 754). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу
квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького в постійне
користування земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-к”. Проект рішення
за реєстраційним № 752.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 658 “Про передачу квартирноексплуатаційному відділу міста Кропивницького в постійне
користування земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-к” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького в
постійне користування земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-л”. Проект
рішення за реєстраційним № 753.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.

91

Прийнято рішення № 659 “Про передачу квартирноексплуатаційному відділу міста Кропивницького в постійне
користування земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-л” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького в
постійне користування земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-м”. Проект
рішення за реєстраційним № 754.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 660 “Про передачу квартирноексплуатаційному відділу міста Кропивницького в постійне
користування земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-м” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Надійшла пропозиція оголосити перерву в роботі сесії.
Друге засідання п’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання оголошую закритим. Дякую за роботу.
Про дату та час проведення наступного засідання п’ятої сесії вам буде
повідомлено додатково.

Міський голова

А. Райкович

