УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 21
позачергової шостої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 08 грудня 2016 року

м. Кропивницький

Позачергову шосту сесію міської ради сьомого скликання відкриває
секретар міської ради Табалов А.О.
Секретар міської ради привітав депутатів з Днем місцевого
самоврядування, повідомив, що 06 грудня відбувся Всеукраїнський урок
місцевого самоврядування, який проходив у веб-форматі за участі
Віце-прем'єр-міністра ‒ Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, голови
Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування Сергія Власенка,
виконавчого директора Асоціації міст України Мирослава Пітцика, лідерів
учнівського самоврядування шкіл міста, які відвідали сесійну залу та
ознайомилися з роботою системи голосування “Рада-В”.
Коротко проінформував про День депутата, який відбувся 06 грудня на
тему: “Стан роботи комунального підприємства “Теплоенергетик” за період
2015-2016 років. Перспективи розвитку підприємства”.
Надав слово представникам громадських організацій та громадянам
міста, які записалися на виступ:
Іванову В.К., Францішкевичу С.В., які від Головного управління розвідки
Міністерства оборони України подякували секретарю міської ради
Табалову А.О. за моральну та матеріальну підтримку військовослужбовців,
та вручили відзнаку та Грамоту за сприяння боєздатності армії;
Корчаченку В.Д., який коротко проінформував присутніх про діяльність
благодійної організації ‟Міський благодійний фонд ‟Будинок допомоги
‟Милосердя” та подякував за співпрацю;
Козубу І.Б., який виступив з питання завершення процесу декомунізації
та щодо вживання української мови;
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Орєшкіну Г.М., який закликав депутатів скасувати рішення міської
ради щодо оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів
комунальної власності м. Кропивницького та реорганізації пологового будинку
№ 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1.
Табалов А.О.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування “Рада-В”.
Шановні депутати!
На позачергову шосту сесію міської ради прибули та зареєструвалися
34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для проведення сесії, є.
Позачергову шосту сесію Кіровоградської міської ради оголошую відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Шановні депутати!
У роботі позачергової шостої 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;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої
прокуратури;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Шановні депутати!
Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання, є пропозиція обрати до президії голову постійної комісії
міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської
ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів
масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності Демченка Михайла Івановича. Немає
заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Прошу Михайла Івановича зайняти місце в робочій президії.
Шановні депутати!
Вам роздано матеріали позачергової шостої сесії Кіровоградської міської
ради сьомого скликання. Пропоную проект порядку денного позачергової
шостої взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп,
головами постійних комісій, яка відбулась 05 грудня 2016 року, було
запропоновано включити до проекту порядку денного позачергової шостої
сесії міської ради додаткові питання. Перше питання ‒ ‟Про депутатські
запити депутатів міської ради”. Хто за те, щоб включити це питання до проекту
порядку денного позачергової шостої сесії міської ради, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), запропонував доповнити проект порядку
денного позачергової шостої сесії відповідно до розданих додаткових
матеріалів та перейти до голосування щодо його затвердження в цілому з
доповненнями.
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Табалов А.О.:
Шановні колеги!
За результатами проведення засідань постійних комісій з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної
власності, з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку та засідання погоджувальної наради пропоную
питання щодо надання комунальному підприємству “Теплоенергетик”
фінансової допомоги з міського бюджету для погашення заборгованості за
спожитий газ ‒ проекти рішень міської ради за реєстраційними № 820 ‟Про
внесення змін 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”, № 821 ‟Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської
міської ради від 23 лютого 2016 року № 66 ‟Про затвердження Програми
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста
Кіровограда на 2016 рік”, розглянути після депутатських запитів (включити за
порядковими № 2, 3).
Є ще пропозиції щодо проекту порядку денного?
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група
‟Рідний край”):
З метою проведення вчасної виплати одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста на лікування, одноразової грошової допомоги
учасникам АТО та придбання новорічних подарунків для дітей учасників
АТО, пропоную включити до проекту порядку денного позачергової шостої
сесії питання:
‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 23.02.2016 № 79 ‟Про затвердження Комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України
та членів їх сімей ‒ мешканців м. Кіровограда на 2016 рік” (проект рішення за
реєстраційним № 755);
‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 23.02.2016 № 78 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда
на 2016 рік” (проект рішення за реєстраційним № 761).
Відділом соціальної підтримки населення підготовлені проекти рішень,
які погоджені постійними комісіями міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань охорони
здоров’я та соціального захисту населення та вчасно оприлюднені на
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офіційному сайті Кіровоградської міської ради відповідно 28 жовтня
та 09 листопада 2016 року.
Кролевець А.В.:
Звідки будуть взяті
КП ‟Теплоенергетик”?

кошти

на

надання

фінансової

допомоги

Табалов А.О.:
Начальник Головного управління житлово-комунального господарства
надасть всю необхідну інформацію під час доповіді.
Шановні колеги!
Пропоную затвердити проект порядку денного позачергової шостої сесії
міської ради в цілому з урахуванням проголосованих та озвучених доповнень.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 693 “Про затвердження порядку денного
позачергової шостої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання” (додається).
Табалов А.О.:
Шановні колеги!
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про депутатські
запити депутатів міської ради”. З даного питання доповім я.
За
міжсесійний
період
депутатами
міської
ради
було
подано 25 депутатських запитів, з них: щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста ‒ 24, в тому числі від груп
депутатів ‒ 10.
Зачитав індивідуальні депутатські запити депутатів міської ради
Табалова А.О. (5 запитів), Дриги В.В., Колісніченка Р.М. (2 запити),
Бєжана М.М. (2 запити), Яремчук В.С. (4 запити) та десять депутатських
запитів від груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста та проект рішення.
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосив два депутатські
запити від груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”), оголосила два депутатські запити
від груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста.
Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосив два депутатські
запити від груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста.
Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Рідне
місто”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосила депутатський запит
від групи депутатів (додається) щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканці міста.
Матяшова Л.П., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), оголосила два індивідуальні депутатські запити
(додаються) щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), оголосила два депутатські запити
від груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосив два індивідуальні
депутатські запити (додаються) щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста.
Маламен
Г.С.,
депутат
міської
ради
(фракція
‟ВО ‟Свобода”, депутатська група ‟Європейський вибір”), оголосив три
індивідуальні депутатські запити (додаються) щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста.
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Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
оголосив депутатський запит від групи депутатів (додається) щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканці міста.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), запропонував депутатам завчасно
подавати до міської ради депутатські запити.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), зауважив, що згідно з вимогами чинного законодавства
депутат має право оголосити депутатський запит в ході засідання сесії, та
зачитав п’ять індивідуальних депутатських запитів (додаються) щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.
Табалов А.О.:
Є ще депутатські запити щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста? Немає.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення в цілому
з урахуванням озвучених депутатських запитів. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 694 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Кріпак С.В., оголосив депутатський запит групи депутатів (додається)
щодо встановлення міських премій у сфері культури та проект рішення.
Табалов А.О.:
Ставлю на голосування депутатський запит, озвучений депутатом
Кріпаком С.В. Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 695 “Про депутатський запит групи депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
оголосив депутатський запит (додається) щодо маршруту міського
пасажирського транспорту.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Чому це питання треба виносити саме у формі депутатського запиту,
чому не розглянути в робочому порядку? У мене також є багато запитань щодо
роботи транспорту. Я спілкуюся з начальником управління розвитку
транспорту та зв’язку. Це питання можна вирішити в робочому порядку.
Капітонов С.І.:
Я використовую своє право, надане мені Законом України ‟Про статус
депутатів місцевих рад”. Пропоную доручити управлінню розвитку
транспорту та зв’язку опрацювати порушене питання.
Табалов А.О.:
Хто за те, щоб підтримати депутатський запит, оголошений депутатом
Капітоновим С.І., прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
У мене є депутатське запитання. Зараз проходить позачергова сесія
міської ради, скликана у зв’язку із надзвичайною важливістю та терміновістю
вирішення винесених на її розгляд питань. Міський голова ініціював
скликання сесії. З яких причин він відсутній на засіданні сесії?
Прошу надати пояснення з цього питання. Дякую.
Табалов А.О.:
Вважаю, що нам нічого не заважає ефективно попрацювати за
відсутності міського голови. У мене не викликає сумнівів терміновість
вирішення питань, включених до порядку денного позачергової шостої сесії ‒
це питання щодо перерозподілу державної субвенції та надання фінансової
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допомоги КП ‟Теплоенергетик”.
Є ще депутатські запити?
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
На минулому засіданні сесії я озвучив депутатський запит щодо
встановлення законності передачі частини берегу річки Сугоклія в оренду
громадянину Зеленському В.М. Тоді я наголошував на тому, що громада
висловлює своє незадоволення з цього приводу.
Я звернувся до місцевої прокуратури, до відповідних органів щодо
опрацювання цього питання та надання висновку щодо законності виділення
земельної ділянки на березі річки.
Мій депутатський запит стосується тієї ж самої земельної ділянки. На
цю територію було висипано два автомобілі будівельного сміття. Ми знайшли
власника автомобіля ‒ людину, яка висипала сміття. Спеціалізована інспекція
правильно спрацювала в цьому напрямку та склала протокол про
адміністративне правопорушення. Але адміністративна комісія вважає, що
необхідно було скласти адміністративний протокол стосовно власника
земельної ділянки. Тобто вирішення цього питання затягується в часі. Але ж
сміття треба прибрати, тому що беріг річки є місцем активного відпочинку
громадян. Я міг би підготувати депутатське звернення з цього приводу, але
чудово розумію, що таке резонансне питання як виділення в оренду земельної
ділянки на березі річки з обмеженням доступу громади до води простими
громадянами не вирішуються. Звісно, що за громадянином Зеленським В.М.
стоїть хтось впливовий.
Звертаюся з проханням прибрати берег річки від будівельного сміття,
яке було висипано. Прошу підтримати мій депутатський запит.
Табалов А.О.:
В понеділок відбудеться апаратна нарада, на якій буде надано доручення
відповідним службам. Але згідно з вимогами Регламенту необхідно поставити
депутатський запит на голосування.
Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит
Демченка М.І. Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 17.
Не прийнято.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), прокоментував голосування депутатських фракцій міської
ради щодо депутатських запитів.

10

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Хотів би внести уточнення щодо мого депутатського запитання. Згідно
з вимогами Регламенту відповідь на депутатське запитання має бути надана
протягом засідання сесії. Я прошу запросити керівника відділу кадрової
роботи для надання інформації з приводу причин відсутності міського голови
на засіданні позачергової шостої сесії, яку він скликав.
Також хотів би почути коментар юридичного управління з наступного
питання. Законом та Регламентом чітко визначений порядок щодо скликання
та проведення сесії секретарем міської ради. Тому я хотів би почути, чи
знаходиться сьогоднішнє засідання сесії в правовому полі? Чи можемо ми його
проводити за відсутності міського голови?
Табалов А.О.:
Прошу керівника відділу кадрової роботи підготуватися та протягом
засідання сесії надати відповідь на депутатське запитання Смірнова В.О.
Також прошу начальника юридичного управління надати коментар
стосовно другого запитання депутата Смірнова В.О.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління:
Станом на сьогодні відповідно до розпорядження міського голови його
обов’язки виконує секретар міської ради Табалов А.О., тому на нього
поширюються всі повноваження, визначені статтею 42 Закону України ‟Про
місцеве самоврядування в Україні”, в тому числі щодо скликання та
проведення засідань сесій.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив думку, що
необхідно виваженіше підходити до питань, які депутати вносять на розгляд
сесії, зачитав визначення депутатського запиту та закликав у депутатських
запитах ставити чіткі вимоги, які можливо виконати, а також вказувати
виконавців.
Депутати Кролевець А.В., Шамардін О.С. закликали відійти від
політики та працювати на користь громади.
Демченко М.І. висловив власну думку з приводу доцільності озвученого
ним депутатського запиту.
Табалов А.О.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня
2016 року № 140 ‟Про затвердження Програми будівництва, реконструкції,
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ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді
на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 820. Доповідає
Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
На
ім’я
міського
голови
надійшов
лист
комунального
підприємства ‟Теплоенергетик” від 02.12.2016 № 2429/03 стосовно виділення
додаткового фінансування з міського бюджету на заходи, спрямовані на
погашення заборгованості підприємства за договором постачання природного
газу (копія додається).
За результатами опрацювання зазначеного питання Головним
управлінням житлово-комунального господарства було підготовлено проект
рішення за реєстраційним № 820 “Про внесення змін 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”. Враховуючи,
що будівельний сезон щодо поточного та капітального ремонтів доріг
припинився, за результатами економії коштів по об’єктах, часткового
невідбуття тендерів з капітального ремонту доріг, пропонуємо внести зміни до
Програми, а саме:
розділ ‟Будівництво, реконструкція, ремонт доріг”:
у пункті 1 ‟Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації*” цифри ‟14 823,810” замінити на цифри
‟7 547,635”;
у пункті 2 ‟Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення
кошторисної документації*” цифри ‟13 900,820” замінити на цифри
‟12 466,987”;
у пункті 3 ‟Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення
кошторисної документації*” цифри ‟1 000,000” замінити на цифри ‟800,370”;
розділ ‟Експлуатація дорожньої системи”:
у пункті 3 ‟Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста”
цифри ‟1 800,000” замінити на цифри ‟1 535,846”;
у пункті 5 ‟Влаштування світлофорних об’єктів, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації*, всього” цифри
‟2 866,000” замінити на цифри ‟2 584,175”;
виключити підпункти 5.12-5.15;
у пункті 6 ‟Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості,
у тому числі виготовлення кошторисної документації” цифри ‟340,000”
замінити на цифри ‟115,617”.
Даний проект рішення погоджений профільною постійною комісією та
постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Всі депутати обговорювали це питання і розуміють, що рішення треба
приймати та надавити фінансову допомогу КП ‟Теплоенергетик”. У мене є
прохання після підписання договору на постачання природного газу
оприлюднити його, щоб депутати мали змогу побачити умови, які в ньому
прописані.
Кухаренко В.І.:
У сесійній залі присутня керівник КП ‟Теплоенергетик”. Вона чує
пропозиції.
Табалов А.О.:
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 № 696 “Про внесення змін 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).
Табалов А.О.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 23 лютого 2016 року № 66 ‟Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 821. Доповідає
Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Даний проект рішення фактично дає можливість виділення
вищезазначеної фінансової підтримки. Пропонується внести доповнення
до Заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку житлово-
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комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік,
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року
№ 66 ‟Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”, а саме:
розділ І ‟Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального
господарства” доповнити пунктом 9 та викласти його згідно з додатком:
‟9. Фінансова підтримка КП ‟Теплоенергетик” на погашення
заборгованості за договором постачання природного газу, 9 680,000 тис. грн”.
Це питання погоджене профільною постійною комісією.
Кошти в сумі 9 680,000 тис. грн з Програми будівництва, реконструкції,
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді
на 2016 рік знято та направлено на Програму розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік на фінансову
підтримку КП ‟Теплоенергетик”.
Табалов А.О.:
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 № 697 “Про внесення доповнення до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 66 ‟Про
затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік” (додається).
Табалов А.О.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
одноразової
адресної
грошової
допомоги
мешканцям
міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 797. Доповідає
Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
На минулому засіданні сесії ми підтримали депутатський запит від групи
депутатів щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
Федоткіній Т.І. З технічних причин цей запит не врахований у даному проекті
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рішення. Вчора відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда,
необхідні медичні довідки та документи є. Прохання долучити до даного
проекту рішення надання одноразової адресної грошової допомоги
Федоткіній Т.І.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
У мене аналогічна пропозиція. Був підтриманий депутатський запит від
групи депутатів щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
Федорченко М.Т. Прошу врахувати його у даному проекті рішення.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Володимире Олександровичу!
Я Вам говорила, що вчора під час розгляду комісією зазначеного
депутатського запиту йшлося про відсутність довідок щодо доходів сина.
Відповідно ми не можемо прорахувати дохід на одного члена сім’ї, тому не
можемо приймати рішення щодо надання грошової допомоги. Станом на
сьогодні довідок немає.
Смірнов В.О.:
Там склалася дуже складна ситуація. Людина перебуває в реанімації. Її
переміщують з однієї операції на іншу. У родини дуже скрутне матеріальне
становище. Довідки будуть обов’язково надані, але не можна відкладати у часі
вирішення цього питання. Прошу врахувати озвучений мною депутатський
запит.
Табалов А.О.:
Є пропозиція врахувати депутатський запит групи депутатів, озвучений
депутатом Смірновим В.О. у даному проекті рішення. Є заперечення? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозицій депутатів Волкова І.В. та Смірнова В.О.?
Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 698 “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького” (додається).
Табалов А.О.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 23.02.2016 № 79 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей ‒ мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 755. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної
підтримки населення 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” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 699 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 79 ‟Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей ‒ мешканців м. Кіровограда на 2016 рік” (додається).
Табалов А.О.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 78
‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік”. Проект рішення
за реєстраційним № 761. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної
підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Даним проектом рішення пропонується:
збільшити видатки на надання грошової допомоги мешканцям міста:
за зверненнями та запитами депутатів Кіровоградської міської ради
на 420 тис. грн;
за пропозиціями міського голови, секретаря міської ради, заступників
міського голови на 340,200 тис. грн;
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зменшити видатки на відшкодування витрат на поховання окремих
категорій населення на 8,0 тис. грн (вони не будуть використані до кінця року);
зменшити видатки на надання грошової допомоги громадянам міста,
яким виповнилося 100 і більше років, на 6 тис. грн;
збільшити видатки на придбання квіткової продукції на 5,250 тис. грн
(14 грудня ‒ День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АС);
збільшити видатки на надання грошової допомоги до Міжнародного дня
інвалідів:
на квіткову продукцію на 9,660 тис. грн;
на придбання подарунків на 10,5 тис. грн;
на придбання кульок на 1,8 тис. грн;
на виготовлення друкованої продукції на 2,9 тис. грн.
Також даним проектом рішення пропонується збільшити видатки на
надання фінансової підтримки міській громадській організації ‟Союз
Чорнобиль України” на 5 тис. грн та здійснити перерозподіл невикористаних
видатків на надання грошової допомоги ветеранам до свят в сумі 6,0 тис. грн,
які направити на придбання квіткової продукції (8 січня ‒ День визволення
Кіровограда від німецько-фашистських загарбників).
Табалов А.О.:
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 № 700 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 78 ‟Про затвердження
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік” (додається).
Табалов А.О.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня
2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 768. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
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Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
Нагальна необхідність винесення на розгляд міської ради проекту
рішення ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік” виникла у
зв’язку з прийняттям ряду нормативних документів на рівні Кабінету
Міністрів України, на підставі розпоряджень голови облдержадміністрації
щодо зміни обсягів міжбюджетних трансфертів для бюджету міста на 2016 рік
та враховуючи необхідність освоєння цих коштів до кінця бюджетного року
як районними у місті бюджетами, так і головними розпорядниками коштів
міського бюджету.
Проектом рішення передбачається збільшити обсяг бюджету міста
на 14,8 млн грн, а саме:
збільшити обсяг освітньої субвенції з державного бюджету по
управлінню освіти на 4 766,3 тис. грн на оснащення загальноосвітніх
навчальних закладів комп’ютерними комплексами та впровадження
енергозберігаючих технологій;
збільшити обсяг медичної субвенції з державного бюджету
в сумі 6 002,5 тис. грн із стабілізаційної дотації з державного бюджету
на 326,0 тис. грн, які направити на виплату заробітної плати працівникам
закладів охорони здоров’я. Відповідно додаються 1 100,0 тис. грн коштів
міського бюджету. Всього сума збільшення по управлінню охорони здоров’я
складе 7 400,0 тис. грн для виплати заробітної плати працівникам лікувальних
закладів.
Також проектом рішення пропонується збільшити обсяг субвенції з
державного бюджету на придбання твердого палива ‒ 499,7 тис. грн, залучити
субвенцію з державного бюджету на будівництво, придбання житла для сімей
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у
антитерористичній операції: бюджету Фортечного району ‒ 670,8 тис. грн.
Пропонується зменшити обсяг субвенції з державного бюджету на виплату
допомог на дітей-сиріт на 154,5 тис. грн. Зменшується обсяг субвенції на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку по Головному
управлінню житлово-комунального господарства на 10,0 млн грн.
Пропонується збільшити обсяг субвенції з державного бюджету на виплату
допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та малозабезпеченим сім’ям
на 12,6 млн грн, в тому числі:
Подільському району ‒ 4,4 млн грн;
Фортечному району ‒ 8,2 млн грн.
Проектом рішення також передбачається перерозподіл видатків
міського бюджету за пропозиціями головних розпорядників коштів, а саме:
по Головному управлінню житлово-комунального господарства
збільшити видатки для надання фінансової допомоги КП ‟Теплоенергетик” на
9 680,0 тис. грн за рахунок зменшення видатків на ремонт доріг;

18

по виконавчому комітету міської ради збільшити видатки на соціальний
захист населення на 1 182,7 тис. грн;
по управлінню розвитку транспорту та зв’язку збільшити видатки
на 326,0 тис. грн на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним
транспортом;
по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення на 150,0 тис. грн збільшуються видатки на придбання пальномастильних матеріалів для 1 державного пожежно-рятувального загону
управління ДСНС у Кіровоградській області;
по відділу сім’ї та молоді перерозподіляється 43,5 тис. грн на придбання
новорічних подарунків для дітей з багатодітних сімей і дітей з особливими
потребами.
Пропоную підтримати даний проект рішення.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Даний проект рішення був погоджений профільною постійною
комісією. Всі пропозиції враховані в даному проекті рішення. Є пропозиція
підтримати даний проект рішення в цілому.
Табалов А.О.:
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 № 701 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський
бюджет на 2016 рік” (додається).
Табалов А.О.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до деяких рішень міської ради у зв’язку зі зміною географічних
назв”. Проект рішення за реєстраційним № 760. Доповідає Смаглюк М.О. ‒
начальник юридичного управління міської ради.
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Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення “Про внесення змін до
деяких рішень міської ради у зв’язку зі зміною географічних назв”.
Підставою для підготовки та винесення на розгляд міської ради такого
проекту рішення стала постанова Верховної Ради України, якою було змінено
географічну назву нашого міста на Кропивницький.
Станом на сьогодні є необхідність внести зміни до установчих
документів зареєстрованої юридичної особи ‒ Кіровоградської міської ради та
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. Для цього Засновник ‒
Кіровоградська міська рада, повинен прийняти відповідне рішення з
подальшим зверненням до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Разом з тим, проектом рішення пропонується врегулювати питання про
те, що раніше прийняті міською радою або виконавчим комітетом міської ради
рішення будуть застосовуватися з новою назвою ‒ м. Кропивницький.
Також рекомендуємо керівникам виконавчих органів зі статусом
юридичної особи, керівникам комунальних закладів провести такі ж дії щодо
установчих документів, які винести на розгляд наступного засідання міської
ради або найближчим часом, коли вони будуть підготовлені.
Просимо підтримати даний проект рішення.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Яка доля судових позовів, які як нам відомо із засобів масової інформації
проходять в місті Києві у Вищому адміністративному суді України?
Адміністративний суд прийняв рішення?
Смаглюк М.О.:
Так, у провадженні Вищого адміністративного суду України
знаходяться судові справи за позовами різних фізичних осіб та громадських
організацій на постанову Верховної Ради України. Вони об’єднані в одне
провадження. Станом на сьогодні результатів розгляду ще немає.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Тому на засіданнях не було представника міської ради?
Смаглюк М.О.:
У матеріалах справи існує клопотання Кіровоградської міської ради, яке
узгоджується з Кодексом адміністративного судочинства, про розгляд справи
за відсутності такого представника, оскільки мало відбутися п’ять або шість
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судових засідань. З організаційних питань вони не відбуваються. Також є
питання щодо витрат на відрядження.
Стосовно дії постанови, то станом на сьогодні вона діє. Ухвали Вищого
адміністративного суду України щодо її зупинення винесено не було, тому це
необхідно враховувати при розгляді даного проекту рішення.
Ніжнікова А.О.:
Після прийняття даного проекту рішення навчальні заклади міста
повинні будуть замінити печатки та Статути?
Смаглюк М.О.:
Після прийняття рішення у керівника виконавчого органу зі статусом
юридичної особи або у керівника комунального закладу лише виникає право
розробити проект рішення про внесення змін до своїх установчих документів.
Ви знаєте, що печатка видається на підставі назви юридичної особи. З моменту
прийняття цього рішення назва Вашого закладу не зміниться.
Ніжнікова А.О.:
Які кроки будуть після цього? До кінця навчального року, якщо будуть
замінені печатки у навчальних закладах, діти не отримають документів. Також
хто буде оплачувати витрати на заміну печаток та установчих документів в
навчальних закладах, тому що бюджету щодо перейменування досі немає?
Смаглюк М.О.:
Правовими наслідками прийняття даного проекту рішення є лише те, що
працівники виконавчих органів повинні звернутися до відділу реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до назви
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету. Всі інші назви
комунальних закладів залишаються незмінними.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановна Марино Олександрівно!
Ми знаємо, що розглядалися аналогічні судові позови щодо
перейменування міста Комсомольська на Горішні Плавні. Чи є це створеним
прецедентом в судовій системі та чи можна вважати, що рішення по позовах
щодо скасування перейменування міста Кіровограда на Кропивницький буде
аналогічним до рішення, прийнятого по позовах щодо скасування
перейменування міста Комсомольська на Горішні Плавні?
Також хотів би зауважити, що вартість печатки становить
200-300 гривень. Це не такі великі кошти.
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Смаглюк М.О.:
Щодо запитання стосовно результатів розгляду судових позовів, то, на
жаль, Кіровоградська міська рада як орган місцевого самоврядування не була
учасником такого процесу, тому говорити про результати чи наслідки я не
можу.
Стосовно прецедентного права, то воно взагалі відсутнє в Україні, тому
рішення, яке було прийняте, не може впливати на результати розгляду справи
за позовом, де предметом розгляду є постанова Верховної Ради України щодо
перейменування міста Кіровограда.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Марино Олександрівно!
Прокоментуйте, які можуть виникнути ускладнення або проблеми у
випадку, якщо міська рада сьогодні не підтримає даний проект рішення?
Смаглюк М.О.:
Проект рішення виноситься на розгляд міської ради. Я не можу зараз
аналізувати ускладнення, які можуть виникнути у разі неприйняття даного
проекту рішення.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Чому таким поспіхом ми маємо зараз це робити? Чому ми не можемо
дочекатися рішення Вищого адміністративного суду?
Смаглюк М.О.:
Якщо брати до уваги те, що постанова Верховної Ради України була
прийнята 14 липня 2016 року, то не зовсім доречно говорити про поспіх. Ми
говоримо про наступний бюджетний рік та про назву нашого міста, тому
сьогодні пропонуємо такий проект рішення. Невідомо, скільки буде
розглядатися справа у Вищому адміністративному суді. Строки її розгляду вже
порушені.
Волков І.В.:
Порушені не тільки терміни розгляду у Вищому адміністративному суді.
Порушена сама процедура розгляду та прийняття Верховною Радою України
рішення щодо перейменування.
Смірнов В.О.:
Даний проект рішення має назву ‟Про внесення змін до деяких рішень
міської ради у зв’язку зі зміною географічної назви”. В той же час пунктом 4
секретарю міської ради доручається забезпечити внесення на розгляд міської
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ради проекту нової редакції Статуту територіальної громади міста. Цей пункт
зовсім не пов'язаний із внесенням змін до деяких рішень міської ради.
Наскільки мені відомо, робота над новою редакцією Статуту вже
ведеться, створена відповідна робоча група. Постійна комісія з питань
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності,
релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва,
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності під час розгляду даного
проекту рішення пропонувала виключити цей пункт.
Пропоную виключити пункт 4 з даного проекту рішення.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Марино Олександрівно!
Проінформуйте, будь ласка, про стан вирішення питання стосовно
перейменування міста у всіх державних реєстрах.
Смаглюк М.О.:
В місті багато державних установ вже перейменовані. Це стосується
органів юстиції, державної виконавчої служби, які змінили як назву районів,
так і назву міста та внесли зміни до відомостей, які містяться в Єдиному
державному реєстрі. Такі ж зміни були здійснені управлінням казначейської
служби.
Деркаченко Ю.О.:
Суди міста змінили назву?
Смаглюк М.О.:
Вони змінять назву після змінення назви юридичної особи. Станом на
сьогодні вони мають назви Кіровський та Ленінський суди у м. Кіровограді.
Але є інші установи, які вже змінили назву ‒ це органи юстиції.
Табалов А.О.:
Є ще запитання? Немає.
Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О., тому ставлю на
голосування пропозицію взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 10,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 19.
Не прийнято.
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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”

0

0

0

7

7

“НАШ КРАЙ”

1

0

0

6

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

3

0

0

0

3

“Опозиційний блок”

0

0

0

2

2

‟УКРОП”

0

0

0

0

0

Радикальна Партія
Олега Ляшка

2

0

0

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

0

1

1

Табалов А.О.:
Переходимо до розгляду наступного питання “Різне”.
Стосовно депутатського запитання Смірнова В.О. щодо відсутності
міського голови на засіданні позачергової шостої сесії міської ради інформує
начальник відділу кадрової роботи Балакірєва С.М.
Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради:
На депутатське запитання Смірнова В.О. повідомляю, що відповідно до
розпорядження за № 278-в міський голова знаходиться у щорічній відпустці
з 05 грудня 2016 року терміном на 12 календарних днів. Відповідно до
вищезазначеного розпорядження, на період відпустки виконання обов’язків
міського голови Райковича А.П. покладено на секретаря міської ради
Табалова А.О.
Табалов А.О.:
Є ще виступи, пропозиції?
Депутати Смірнов В.О. та Краснокутський О.В висловили думки щодо
відсутності міського голови на скликаній ним позачерговій шостій сесії.
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Табалов А.О.:
Шановні голови постійних комісій!
Хочу нагадати, що вам надіслано листа щодо підготовки звітів голів
постійних комісій міської ради. На засіданні сьомої чергової сесії, яке
відбудеться 20 грудня 2016 року, дане питання передбачено у проекті порядку
денного.
Шановні депутати!
Порядок денний позачергової шостої сесії вичерпаний.
Дякую за плідну та ефективну роботу.
Позачергова шоста сесія Кіровоградської міської ради сьомого
скликання оголошується закритою.
Звучить Державний Гімн України.

Секретар міської ради

А. Табалов

