УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 22
першого засідання сьомої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 20 грудня 2016 року

м. Кропивницький

Сьому сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський голова
Райкович А.П.
Райкович А.П. привітав присутніх зі Святом святого Миколая та надав
слово представникам громадських організацій та громадянам міста, які
записалися на виступ:
Шубіній Л.В., яка висловила зауваження щодо підготовки проекту
міського бюджету на 2017 рік та закликала депутатів затвердити якісний
фінансовий документ.
О. Кокуленку, який висловив свою думку стосовно ситуації, яка склалася
навколо перейменування міста, запропонував перейменувати сквер Слави на
сквер Української слави, висловився щодо строків виділення земельної ділянки
під будівництво Храму Української Православної Церкви Київського
Патріархату.
Козубу І.Б., який виступив щодо діяльності депутатів.
Міський голова та секретар міської ради вручили нагороду
Давидчук В.М., директору Кіровоградського ВКГ, поздоровили з днем
народження та побажали міцного здоров’я та успіхів.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування “Рада-В”.
Шановні депутати!
На сьому сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 33 депутати.
Відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний для проведення сесії, є.
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Сьому сесію Кіровоградської міської ради оголошую відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Шановні депутати!
У роботі сьомої 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;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Шановні депутати!
Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії, яка
складається з трьох осіб і обирається міською радою після відкриття сесії. До
складу президії за посадою входять міський голова та секретар міської ради.
Третій член робочої президії обирається з числа голів постійних комісій
міської ради.
Є пропозиція обрати до складу робочої президії голову постійної комісії
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
Гамальчука Миколу Павловича. Немає заперечень? Немає. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 17.
Не прийнято.
Пропоную переголосувати пропозицію щодо обрання третього члена
робочої президії.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 13.
Прийнято.
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Є пропозиція обрати до складу робочої президії голову постійної комісії
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
Гамальчука Миколу Павловича. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 13.
Прийнято.
Шановні депутати!
Вам роздано проект порядку денного сьомої сесії міської ради, до якого
включено 113 питань.
Є пропозиція взяти проект порядку денного сьомої сесії міської ради за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Чи є зміни, доповнення щодо проекту порядку денного сьомої сесії
міської ради?
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
З метою проведення вчасної виплати одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста пропоную включити до проекту порядку денного
сьомої сесії питання ‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького”. Проект рішення підготовлено відділом
соціальної підтримки населення. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до проекту
порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Перед початком засідання сесії був розданий проект рішення міської
ради ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік”. Цей проект
рішення був погоджений профільною постійною комісією, має технічний
характер ‒ стосується перерозподілу субвенції. Прошу включити це питання
до проекту порядку денного сьомої сесії міської ради.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. включити до проекту
порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про
міський бюджет на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 897. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні депутати!
У зв’язку із строками, встановленими Регламентом щодо оприлюднення
проектів рішень, прошу перенести на наступне засідання розгляд проектів
рішень за реєстраційними № 776 ‟Про затвердження Програми розвитку
культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”, № 775 ‟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”, № 774 ‟Про внесення змін та 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”, № 803 ‟Про затвердження Програми розвитку
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дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому
на 2017-2021 роки”, № 802 ‟Про затвердження Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки”, № 817 ‟Про затвердження Програми
підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на
2017 рік”, № 819 ‟Про затвердження Програми економічної підтримки засобів
масової інформації міста Кропивницького на 2017 рік”, № 824 ‟Про
затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками
міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік”, № 825 ‟Про затвердження
Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017 - 2019
роки”, № 796 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”.
Райкович А.П.:
Планується провести декілька пленарних засідань сесій. На час
проведення другого засідання сьомої сесії термін оприлюднення
вищезазначених проектів рішень буде витриманий.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Прошу не переносити розгляд проектів рішень № 775, 774. Вони
погоджені постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку та профільною постійною
комісією.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція перенести на наступне засідання сьомої сесії
розгляд проектів рішень міської ради № 776, 803, 802, 817, 819, 824, 825, 796.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція затвердити проект порядку денного сьомої сесії
міської ради в цілому з підтриманими змінами та доповненнями. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 702 ‟Про затвердження порядку денного
сьомої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
депутатські запити депутатів міської ради”. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар
міської ради.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні колеги!
За
міжсесійний
період
депутатами
міської
ради
було
подано 13 депутатських запитів від груп депутатів щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги (зачитав депутатські запити).
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги? Є.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група
‟Рідний край”), оголосила депутатській запит від групи депутатів
(додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканцю міста.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), оголосив індивідуальний депутатський запит (додається)
щодо надання матеріальної допомоги мешканцю міста.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням депутатських запитів, оголошених депутатами
Шамардіною К.О. та Демченком М.І.? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 703 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Санасарян Р.Р., депутат міської ради (голова фракції Радикальної
Партії Олега Ляшка):
Шановні колеги!
До мене як до депутата міської ради неодноразово зверталися мешканці
міста з проханням здійснити заходи щодо перевірки якості виконання ремонту
доріг, адже ні для кого не є секретом, що після сходу снігу з ним сходять і
дороги.
Першим кроком у вирішенні цієї ситуації стало створення тимчасової
контрольної комісії з питань перевірки діяльності підрядників. Разом з
членами комісії ми ознайомилися з кожним об’єктом та підрядником, яким
виконувався ремонт дорожнього покриття. Проте, не будучи спеціалістами в
цій сфері, нами було прийняте рішення залучити до роботи комісії
незалежного експерта. Найкращим кандидатом стала Федерація інженерівконсультантів України, представники якої могли б надати нам повну
інформацію щодо проведення моніторингу якості виконання ремонту доріг.
Попередньо мною вносився депутатський запит, в якому йшлося про
залучення спеціалістів, послуги яких вартували 50,0 тис. грн, але цей запит не
було підтримано.
Сьогодні я ще раз звертаюся до вас і прошу підтримати мій депутатський
запит та передбачити на 2017 рік кошти в сумі 50,0 тис. грн.
Шановні колеги, я запросив представників компанії ФІДІК, які можуть
пояснити, які роботи можуть бути проведені та для чого це потрібно робити.
Пропоную заслухати їх.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Депутатам відомо, що за ініціативи депутата Санасаряна Р.Р. була
створена тимчасова контрольна комісія. На жаль, у міській раді ми не почули
звіт цієї комісії.
Вважаю за доцільне спочатку заслухати звіт, почути про проблеми, які
накопичувалися роками, а потім приймати рішення стосовно виділення коштів
на експертів.
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Санасарян Р.Р.:
Комісія звітує після завершення роботи. Комісія не завершила свою
роботу, тому звіт недоречний.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб підтримати депутатський запит Санасаряна Р.Р., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 13,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосив депутатський
запит (додається) про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до
Верховної Ради України, Комітету з питань бюджету та Комітету з питань
податкової та митної політики і проект рішення.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зауважив, що на позаминулому
засіданні сесії міської ради депутати підтримали аналогічне звернення, яке
було направлено до Верховної Ради України.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Є підготовлений проект рішення. Ми підтримали одне звернення. Зараз
депутат озвучив ще одне звернення. Поки законодавець не визначиться, ми
можемо надавати пропозиції, які позитивно вплинуть на міський бюджет.
Депутати Яремчук В.С., Капітонов С.І. звернули увагу присутніх на
вибірковість депутатів щодо розгляду депутатських запитів.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб підтримати депутатський запит Краснокутського О.В.,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 704 “Про звернення депутатів
Кіровоградської міської ради до Верховної Ради України, Комітету з
питань бюджету та Комітету з питань податкової та митної політики”
(додається).
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
В місті досі залишається неврегульованим питання з розміщення літніх
майданчиків, в тому числі біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства, пересувних засобів роздрібно-торговельної мережі, а також
тимчасових споруд, які розміщуються на підставі паспортів прив’язки.
На сьогоднішній день дуже велика кількість таких об’єктів та споруд,
закладів розміщуються на землях комунальної власності, які не передані в
оренду, на які не надано право сервітуту або ці землі не надані у власність.
Відповідно від таких власників до бюджету міста не надходить жодної копійки
у вигляді орендної плати або податку на землю.
Велика кількість таких об’єктів розташовані на елементах благоустрою
міста, які відповідно до Закону України ‟Про благоустрій населених пунктів”
є власністю територіальної громади. Тому це питання треба врегульовувати в
частині надходження оплати за розміщення цих об’єктів.
Хочу проінформувати, що наприкінці минулого року депутати
попередньої каденції затвердили Положення про порядок передачі
конструктивних елементів благоустрою для розміщення літніх майданчиків
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, але цей порядок досі
не діє в частині справляння плати за розміщення зазначених об’єктів.
Виконавчий комітет міської ради досі не визначив юридичну особу, яка була
б однією із сторін за договором і яка могла б стягувати кошти за розміщення
цих об’єктів.
Нам необхідно вирішити два ключових питання, які на сьогоднішній
день потребують нагального вирішення.
Перше ‒ розробити механізм або визначити юридичну особу відповідно
до Положення, яке вже розроблене, для того, щоб бюджет міста міг
отримувати кошти за розміщення засобів пересувної роздрібної мережі,
тимчасових споруд, що розміщуються на підставі паспортів прив’язки, та
літніх майданчиків, в тому числі біля стаціонарних закладів ресторанного
господарства.
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По-друге, зараз відбувається дуже багато дискусій і суперечок відносно
літніх майданчиків, які розташовані на центральних вулицях нашого міста.
Ведуться дискусії, чи потрібно їх демонтовувати на осінньо-зимовий період.
Це питання так само потрібно врегулювати.
Пропоную створити тимчасову контрольну комісію у складі депутатів,
щоб разом вирішити це питання, опрацювати, напрацювати відповідні
механізми, внести зміни до Положення та розробити новий порядок (можливо
це буде здійснюватися за рахунок пайових внесків на утримання об’єктів
благоустрою або надання земельних ділянок в користування через механізм
сервітуту).
Пропоную зробити наступним чином: взяти мій депутатський запит за
основу, а потім сформувати персональний склад комісії.
Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 22 Закону України
‟Про статус депутатів місцевих рад”, з метою врегулювання зазначених
питань, пропоную:
1. Створити тимчасову контрольну комісію з врегулювання питання
розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства, розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі та інших об’єктів сезонної дрібнороздрібної торгівельної
мережі, а також з метою розроблення Порядку залучення коштів власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі тощо.
2. Доручити профільному управлінню підготувати, погодити з
тимчасовою контрольну комісією та винести на розгляд виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради проект рішення про визначення юридичної
особи, уповноваженої на стягнення плати за розміщення літніх майданчиків та
укладення відповідних договорів з їх власниками відповідно до
пункту 5.1 Положення про порядок користування окремими конструктивними
елементами благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих
літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності, затвердженого
рішенням Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 № 4685.
Прошу поставити на голосування мій депутатський запит за основу, а
потім сформувати склад тимчасової контрольної комісії.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Можливо, не потрібно нічого вигадувати. Це питання врегульоване в
містах Одесі, Львові.
Пропоную відправити у відрядження начальника управління по
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення
ознайомитися з вищезазначеним питанням для подальшого прийняття рішення
міською радою або виконавчим комітетом міської ради.
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Цертій О.М.:
Цей шлях не є таким простим, тому що існує дуже багато шляхів
вирішення цього питання (проінформував про досвід інших міст щодо
справляння плати за користування земельними ділянками, не наданими у
власність чи користування).
Станом на сьогодні у нас немає єдиної концепції та розуміння, яким
шляхом рухатися. Саме тому я хотів би долучити депутатів до цього процесу,
щоб на комісії ми знайшли прийнятний для нас варіант.
У 2016 році ми могли б вже отримувати кошти за розміщення цих
об’єктів, тим більше, що власники не заперечують проти цього.
Я міг би підготувати проект положення та винести його на ваш розгляд,
але не хочу, щоб це була лише моя думка. Тому я наполягаю на тому, щоб це
питання розглядала комісія, яка врахувала б всі зауваження та пропозиції.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Для того, щоб дізнатися інформацію, не потрібно когось відряджати. Цю
інформацію можна було б дізнатися у управлінь інших міст. Як представник
постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку,
торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів можу сказати, що це питання
ми підіймали ще півроку тому та надавали протокольне доручення начальнику
управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування
населення підготувати відповідні пропозиції. На жаль, протокольне доручення
не було виконане, а начальник управління систематично не відвідує засідання
комісій.
Вважаю за доцільне створити робочу групу, а управлінню по сприянню
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення пропоную
зв’язатися з іншими містами та надати пропозиції.
Горбовський С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Шановні колеги!
У зв’язку з тим, що Кіровоградська обласна організація національної
спілки архітекторів України висловила зауваження щодо розміщення
відкритих літніх майданчиків по вул. Дворцовій, створилася така ситуація,
коли постійна комісія вважає, що зазначені об’єкти повинні там знаходитися,
а фахівці мають іншу думку та зауваження. Це було в травні.
На даний час у нас є лист державної регуляторної служби України щодо
відсутності правових підстав для прийняття регуляторного акту, який був
прийнятий у вересні 2015 року. Дякую.
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Цертій О.М.:
Підстави є. В інших містах такі порядки або положення працюють.
Кошти надходять до бюджету. Прошу підтримати мій депутатський запит.
Наступним кроком я запропоную внести кандидатури до складу комісії.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію взяти депутатський запит
Цертія О.М. за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 2,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Сергію Володимировичу (звертається до Горбовського С.В.)!
Питання є актуальним, тому про результати його опрацювання
пропоную проінформувати депутатів на наступній сесії.
Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”),
озвучив
колективний
депутатський запит (додається) щодо виділення коштів для придбання
кухонного інвентарю для бійців 3-го окремого полку спеціального призначення.
Депутати Краснокутський О.В. та Цертій О.М. взяли участь у
обговоренні озвученого колективного депутатського запиту.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування колективний депутатський запит, озвучений
депутатом Терзовим Д.С., прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 705 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
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Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити?
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Як голова 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 не
можу не відреагувати на виступ представника громадського об’єднання
‟Братство” (зачитав вимоги статті 4 Регламенту Кіровоградської міської
ради сьомого скликання) щодо встановлення прапорів біля будинку міської
ради.
Якщо у виступаючих є бажання встановити прапор, то давайте
винайдемо місце, де встановимо флагштоки та встановимо прапори всіх
громадських організацій.
Також хочу озвучити усний депутатський запит щодо сприяння у
технічному забезпеченні сесій районних у місті рад.
Кіровська (Фортечна) та Ленінська (Подільська) районні у місті ради
проводять сесії та підрахунок голосів в примітивних умовах. В той же час
приміщення, в якому проводяться пленарні засідання міської ради, 300 днів на
рік не використовується, за виключенням днів, коли ми проводимо пленарні
засідання сесій та Дні депутата.
Було б доцільним, щоб наші менші колеги мали нормальні умови для
своєї роботи. Ціна питання ‒ 10 000,0 грн на виготовлення персональних
карток для голосування. Інша система тут налагоджена.
Пропоную посприяти колегам у їх роботі. Вони надіслали відповідні
листи.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування депутатський запит Демченка М.І., прошу
визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 13,
“проти” – 1,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.

14

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
За вимогою 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
маю зробити оголошення щодо звіту міського голови.
Було з’ясовано, що при проведенні зазначеного звіту було порушено
вимоги частини 7 статті 42 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в
Україні” (зачитав). Комісія вважає, що міський голова порушив цю норму і
рекомендує повторити свій звіт відповідно до норм, встановлених
законодавством.
На мою думку, у залі мають бути присутні представники громади у
кількості відповідно до встановлених квот, а міський голова спільно з
депутатським корпусом повинен звітувати та в разі необхідності відповідати
на запитання.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Треба починати з себе. На даний момент з 42 депутатів міської ради, на
жаль, прозвітували лише 22.
Також сьогодні заплановано заслухати звіти голів постійних комісій
міської ради. Тому сьогодні ми послухаємо депутатів, поставимо запитання.
Думаю, що це буде правильним.
Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Прошу показати результати голосування по фракціях.
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”

5

0

1

2

8

“НАШ КРАЙ”

0

0

2

5

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

3

0

0

0

3

“Опозиційний блок”

0

1

0

3

4

‟УКРОП”

0

0

0

3

3
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Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

0

0

0

“Рідне місто”

0

0

1

2

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

1

1

2

Бєжан М.М.:
Андрію Павловичу!
Хочу зазначити, що за депутатський запит Демченка М.І. проголосували
три члени фракції Радикальної Партії Олега Ляшка, хоча в сесійній залі були
присутні два депутати від цієї фракції, а замість відсутнього голосував голова
Кіровської (Фортечної) районної у м. Кіровограді ради Кришко О.В. Прошу
звернути на це увагу.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до Графіка прийому виборців депутатами Кіровоградської
міської ради сьомого скликання в громадських приймальнях депутатів”.
Проект рішення за реєстраційним № 765. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар
міської ради.
Є потреба зачитати зміни до Графіка прийому виборців депутатами
Кіровоградської міської ради сьомого скликання в громадських приймальнях
депутатів? 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” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 706 “Про внесення змін до Графіка прийому
виборців депутатами Кіровоградської міської ради сьомого скликання в
громадських приймальнях депутатів” (додається).
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Райкович А.П.:
Відповідно до вимог Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 13.23.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження
перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 790. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської ради.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради за
реєстраційним № 790 “Про затвердження перспективного плану роботи
міської ради на 2017 рік”. Я неодноразово наголошував, якщо будуть
пропозиції, то ми їх обов’язково врахуємо. Надійшли пропозиції щодо роботи
міської ради на 2017 рік. Майже всі вони були враховані. Перспективний план
складений поквартально. Маємо орієнтовні дати проведення пленарних
засідань, щоб депутати мали змогу якісно планувати свою роботу.
Під час погодження даного проекту рішення надійшли пропозиції від
постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку стосовно пункту 2
перспективного плану. Пропоную взяти даний проект рішення за основу.
Райкович А.П.:
Є необхідність зачитувати перспективний план? Немає.
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Стосовно даного проекту рішення була пропозиція постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку виключити з перспективного плану роботи міської
ради на 2017 рік пункт 2 ‟Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад м. Кропивницького та смт Нового в Кропивницьку
територіальну громаду з центром у м. Кропивницькому”.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
виключити з перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік пункт 2.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 2,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 707 “Про затвердження перспективного плану
роботи міської ради на 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження нового складу комісії з питань поновлення прав
реабілітованих”. Проект рішення за реєстраційним № 717. Доповідає
Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської ради.
Є необхідність в доповіді? Немає.
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” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 708 “Про затвердження нового складу комісії
з питань поновлення прав реабілітованих” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 766.
Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд виноситься проект міського бюджету на 2017 рік, який
сформовано на основі норм діючого Бюджетного кодексу України з
урахуванням проектів законодавчих змін до нього. Міжбюджетні трансферти
для бюджету міста враховані відповідно до проекту закону про Державний
бюджет України на 2017 рік, який подано до другого читання на розгляд
Верховної Ради України. В цілому ресурс міського бюджету обрахований в
обсязі 2 042 412,4 тис. грн, в тому числі:
за доходами загального фонду міського бюджету ‒ 1 986 858,0 тис. грн;
за доходами спеціального фонду міського бюджету ‒ 55 554,4 тис. грн.
Порівняно з фактичними надходженнями 2015 року, коли була
започаткована бюджетна децентралізація, прогнозується зростання доходів
майже в 1,5 рази, порівняно з фактичними надходженнями 2016 року ‒
зростання на 37,4 % (до уточненого плану 2016 року ‒ на 15,5 %).
Із загального обсягу доходів міського бюджету розраховані трансферти
з державного бюджету у сумі 1 117 715,2 тис. грн, з них:
освітня субвенція ‒ 263,7 млн грн (зростання порівняно з 2016 роком в
1,3 рази);
медична субвенція ‒ 206,5 млн грн (зростання порівняно з 2016 роком в
1,2 рази);
субвенція на соціальний захист ‒ 647,5 млн грн (зростання порівняно з
2016 роком на 9 %).
Податкові
та
неподаткові
надходження
обраховані
в
сумі 874 672,8 тис. грн (зростання порівняно з 2016 роком на 17,4 %).
У структурі податкових та неподаткових надходжень найбільшу питому
вагу (97,6 %) займають основні податки:
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1) Податок на доходи фізичних осіб ‒ 557 682,8 тис. грн (питома вага
63,7 %), зростання порівняно з плановими надходженнями 2016 року
прогнозуються майже на 25 %.
Розрахунок податку на доходи фізичних осіб проведено в умовах
зростання рівня середньої заробітної плати і збільшення мінімальної
заробітної плати до 3 200 грн.
2) Акцизний податок прогнозується в сумі 11 258,0 тис. грн (питома вага
12,7 %), зростання порівняно з плановими надходженнями 2016 року ‒
прогнозуються на 10,2 %.
3) Плата за землю прогнозується в сумі 95 936,6 тис. грн (питома вага
12,7 %), в тому числі орендна плата за землю ‒ 62,5 млн грн, земельний
податок ‒ 30,7 млн грн).
4) Єдиний податок прогнозується в сумі 88 768,9 тис грн (за
розрахунками податкової інспекції прогнозується зростання на 4,2 %).
Інші надходження в структурі податкових і неподаткових надходжень
складають 2,4 %, прогнозуються у сумі 20,9 млн грн.
Видаткова частина проекту міського бюджету на 2017 рік розроблена з
урахуванням виконання пункту 18 Прикінцевих положень Бюджетного
кодексу України ‒ при формуванні застосовано програмно-цільовий метод
бюджетування.
Обсяг видатків визначено в сумі 2 042 412,4 тис. грн, з них:
субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення, які
направляються районним у місті бюджетам по управлінням соціального
захисту ‒ 647,5 млн грн (питома вага 31,7 %);
видатки на освіту ‒ 662,5 млн грн (питома вага 32,4 %);
видатки на охорону здоров’я ‒ 265,4 млн грн;
видатки на культуру ‒ 40,7 млн грн;
видатки на фізичну культури і спорт ‒ 16,2 млн грн;
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по всім
головним розпорядникам бюджетних коштів ‒ 25,3 млн грн;
видатки на житлово-комунальне господарство ‒ 106,4 млн грн;
на ремонт та утримання доріг ‒ 72,6 млн грн;
капітальні вкладення (будівництво, реконструкція, реставрація) ‒
36,6 млн грн;
видатки на компенсацію за пільговий проїзд та придбання
автотранспорту ‒ 17,3 млн грн;
субвенція районним у місті та селищному бюджетам ‒
близько 50 млн грн;
видатки на інші галузі та реверсна дотація.
За економічною структурою видатків міського бюджету в обсязі
видатків в розрахуванні субвенції на соціальний захист на оплату праці з
нарахуваннями заплановано майже 763,0 млн грн (на 42 % більше ніж план
2016 року), з них:
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працівникам освіти на оплату праці ‒ 475,5 млн грн (зростання
на 53,2 %);
працівникам закладів охорони здоров’я ‒ 192,0 млн грн (зростання
на 37 %);
заклади культури на оплату праці ‒ 36,0 млн грн (зростання на 23 %);
заклади фізичної культури і спорту ‒ 11,1 млн грн (зростання
на 37 %).
При обрахунках видаткової частини міського бюджету також
враховувалися законодавчі ініціативи, відповідно до яких частина
повноважень надається міським бюджетам, які повинна була виконувати
держава за рахунок коштів державного бюджету.
У проекті рішення передбачене додаткове навантаження на міський
бюджет в сумі 215,1 млн грн, а саме:
по галузі освіти на утримання загальноосвітніх закладів за рахунок
коштів міського бюджету додатково передбачається 120,0 млн грн (освітня
субвенція передбачена лише на оплату праці педагогічним працівникам);
по галузі охорони здоров’я за рахунок коштів міського бюджету
додатково передбачається фінансування оплати комунальних послуг,
енергоносіїв в сумі 24,2 млн грн.
Крім того, до обсягів медичної субвенції пропонується
додати 14,8 млн грн на виконання місцевих програм по охороні здоров’я: на
вакцинацію дітей, придбання медикаментів, проведення безкоштовних
медичних оглядів, на пільгові рецепти та інше.
На капітальні видатки ‒ придбання обладнання та проведення ремонтів,
по закладах охорони здоров’я та освіти додатково направляється 38,1 млн грн.
У зв’язку з тим, що законопроектом за № 5131 про внесення змін до
Бюджетного кодексу України пропонується вилучити субвенцію на
компенсацію за пільговий проїзд, у проекті міського бюджету на пільговий
проїзд окремих категорій громадян, на послуги зв’язку, інші визначені
законодавством пільги передбачається 18,0 млн грн.
По галузі освіти з 662,5 млн грн за рахунок освітньої субвенції в
сумі 263,7 млн грн передбачається оплата праці педагогічним працівникам
загальноосвітніх закладів, в сумі 19,0 млн грн ‒ педагогічним працівникам
професійно-технічних навчальних закладів.
У зв’язку із законодавчою колізією станом на сьогодні не передбачені
кошти на утримання державних професійно-технічних закладів, яких у місті є
шість.
На харчування дітей в закладах освіти заплановано 33,7 млн грн
(зростання на 22 %).
У 2017 році ми продовжимо фінансувати харчування учнів 1-4-х класів
та пільгових категорій дітей у інших загальноосвітніх та дошкільних
начальних закладах.
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При обрахунку утримання загальноосвітніх та дошкільних начальних
закладів направляється 11,2 млн грн, з них:
на утримання шкіл ‒ 7,7 млн грн з розрахунку 325 грн на одного учня;
на утримання дошкільних начальних закладів ‒ 3,5 млн грн із
розрахунку 350 грн на одну дитину.
З 265,4 млн грн по галузі охорони здоров’я пропонується:
за рахунок медичної субвенції ‒ 200,3 млн грн (96 % складають видатки
на оплату праці);
за рахунок міського бюджету майже 59 млн грн на оплату енергоносіїв
та інші місцеві програми.
Також по галузі охорони здоров’я передбачається 6,2 млн грн цільових
видатків на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет.
На харчування в лікувальних стаціонарах заплановані видатки в
сумі 3,7 млн грн, що у 2 рази більше планових показників на цей рік.
По Головному управлінню житлово-комунального господарства
плануються бюджетні призначення в обсязі майже 193,0 млн грн (на 10,2 %
більше за уточнений план на 2016 рік), в тому числі:
на житлово-комунальне господарство (благоустрій міста) ‒ 55,3 млн грн;
на фінансову допомогу комунальним підприємствам ‒ 14,8 млн грн;
на капітальний ремонт житлового фонду ‒ 35,0 млн грн;
на розвиток інфраструктури доріг, утримання, поточні та капітальні
ремонти ‒ 72,6 млн грн, що у 2,5 рази більше ніж план на цей рік;
на співфінансування інвестиційних проектів (реконструкція теплових
мереж по вул. Київській та Гагаріна) ‒ майже 2,0 млн грн;
на внески до статутних капіталів (КП ‟Кіровоград-Універсал 2005”) ‒
11,0 млн грн для придбання прибиральної техніки.
По управлінню розвитку транспорту та зв’язку передбачені видатки в
сумі 17,4 млн грн, з них:
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд ‒ 16,5 млн грн;
співфінансування на придбання двох тролейбусів ‒ 800,0 тис. грн.
Вперше по управлінню економіки плануються видатки в
сумі 3,0 млн грн на реалізацію проектів громадських ініціатив (громадський
бюджет/бюджет участі). Відповідне Положення про громадський бюджет буде
винесено на затвердження міською радою.
У складі спеціального фонду міського бюджету сформовано бюджет
розвитку в обсязі 192,3 млн грн. Найбільшу питому вагу видатків у бюджеті
розвитку складають:
в обсязі 51,6 % ‒ видатки на Головне управління житлово-комунального
господарства ‒ 99,3 млн грн,
в обсязі 26,6 % ‒ видатки на управління капітального будівництва ‒
53,6 млн грн;
в обсязі близько 10 % ‒ видатки на управління освіти ‒ 19,0 млн грн;
в обсязі близько 6,7% ‒ видатки на управління охорони здоров’я ‒
12,8 млн грн;
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на відділ фізичної культури і спорту ‒ 2,3 млн грн;
на відділ сім’ї та молоді ‒ 1,7 млн грн;
на відділ культури і туризму ‒ 0,4 млн грн;
на управління містобудування та архітектури ‒ 1,5 млн грн;
на управління розвитку транспорту та зв’язку ‒ 0,8 млн грн;
інші видатки ‒ 0,8 млн грн.
У додатку 5 до даного проекту рішення по управлінню капітального
будівництва виділено 33,0 млн грн на виконання інвестиційних проектів, а
саме:
на будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала
Жадова ‒ 14,5 млн грн;
на співфінансування реконструкції господарчого блоку пологового
будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок ‒ 3,0 млн грн;
на будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення
теплопостачанням будівель КЗ ‟НВО ‟ЗОШ І-ІІІ № 17” та трьох дошкільних
навчальних закладів ‒ 6 млн грн;
на реставрацію будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Авіаційній, 64 ‒
3,3 млн грн;
на реставрацію об’єктів культури (будівля музичної школи № 1
ім. Г.Г. Нейгауза, будівля міського художньо-меморіального музею
О.О. Осмьоркіна по вул. Архітектора Паученка, 89) ‒ 3,0 млн грн;
на будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і
по вул. Зеленогірській ‒ 1,1 млн грн;
на завершення проектних робіт щодо реконструкції проїжджої частини
вул. Ельворті ‒ 1,0 млн грн.
Продовжується термін дії програм соціального захисту:
по відділу сім’ї та молоді передбачається 11,7 млн грн (в 1,6 разів більше
ніж обсяги 2016 року), а саме:
на заходи по утриманню соціального гуртожитку ‒ 1,0 млн грн;
на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді ‒
4,7 млн грн;
на заходи з проведення громадських робіт для учнівської та студентської
молоді ‒ 177,0 тис. грн;
на функціонування дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання ‒
3,2 млн грн;
на оздоровлення та відпочинок дітей ‒ 800,0 тис. грн;
на інші видатки ‒ 1,1 млн грн встановлення дитячих майданчиків.
По виконавчому комітету передбачаються заходи по соціальному
захисту ветеранів війни та праці:
надання фінансової допомоги ветеранам до свят ‒ 700,0 тис. грн;
фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів ‒
310,0 тис. грн.
Інші видатки на соціальний захист населення у сумі 9,7 млн грн
передбачені на виконання програми соціального захисту окремих категорій
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населення міста в сумі 3,7 млн грн, програми підтримки учасників АТО та
членів сімей в сумі 6,0 млн грн.
Також у міському бюджеті трансферти районним у місті бюджетам:
субвенція по державним допомогам сім’ям з дітьми, на пільги та
субсидії за житлово-комунальні послуги;
інша субвенція районним у місті радам в сумі 46,0 млн грн на органи
місцевого самоврядування;
на житлово-комунальне господарство (поховання безрідних, очищення
криниць) ‒ 473,0 тис. грн.
На заохочення голів квартальних комітетів Фортечного та Подільського
районів передбачається 470,7 тис. грн.
Враховуючи, що змінами до Бюджетного кодексу України, прийнятому
в першому читанні, пролонговано дію пункту 20 Прикінцевих положень, з
міського бюджету за зверненням селищної ради бюджету селища Нового
передбачено трансферт на утримання дошкільних закладів (430 дітей) в
сумі 3,5 млн грн.
Хочу відмітити, що проект бюджету міста на 2017 рік схвалено
виконавчим комітетом міської ради 19 грудня 2016 року, розглянуто
постійними комісіями міської ради та двічі постійною комісією з питань
бюджету.
За результатами розгляду проекту міського бюджету підготовлені
додаткові пропозиції, погоджені постійною комісією з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, які вам
роздано.
Прошу підтримати проект міського бюджету на 2017 рік з урахуванням
додаткових пропозицій.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до обговорення запропонованого проекту міського
бюджету на 2017 рік. Які будуть запитання?
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
На минулому засіданні сесії виступав представник громадської
організації, який проінформував, як важко зараз утримувати безхатченків і як
громадська організація намагається вирішити їх проблеми.
З почутого я зрозумів, що влада уникає вирішення цього питання. Ми
нічого не передбачили для цих людей, яких сьогодні нараховується близько
300.
Пропоную допомогти цим людям хоча б у вирішенні питання з
будівлею.
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Бочкова Л.Т.:
Проектом рішення по відділу сім’ї та молоді на інші установи та заклади
передбачено 405,9 тис. грн на утримання центру обліку та тимчасового
перебування бездомних осіб (в 1,4 рази більше за план 2016 року).
Табалов А.О., секретар міської ради:
Насправді, ми спілкувалися з представником цієї громадської
організації. Побажання до міської влади ‒ урегулювання земельного питання
стосовно приміщення, де будується притулок.
Я пообіцяв, що ми з депутатським корпусом врегулюємо це питання на
найближчому засіданні сесії. Було звернення стосовно матеріальної
допомоги ‒ за можливості допомогти продуктами харчування. Особисто я таку
допомогу надам. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, допоможіть. У
мене є всі необхідні координати.
Демченко М.І.:
Я хотів би бачити чітку картину щодо допомоги.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Декілька років тому депутатським корпусом міської ради було прийнято
рішення про створення центру реінтеграції, ресоціалізації цієї категорії осіб.
Зазначена установа зараз знаходиться у нашому приміщенні, не маючи
свого. Вони роблять свою роботу наполовину: визначення кількості осіб,
направлення їх до лікувальних закладів. Саме цей заклад веде державну
реєстрацію та включає цю категорію осіб до загальної бази даних.
Протягом десяти років я звертаюся до депутатів з проханням винайти
приміщення та розмістити там заклад, аби люди, які потребують допомоги,
отримали там не лише допомогу, а й тимчасовий прихисток, проживати,
отримувати психологічну, іншу допомогу та повертатися до нормального
життя.
Всі депутати за таке приміщення, але коли управління власності починає
визначати конкретні об’єкти, то депутати голосують проти. Вкотре на моє
звернення є відповідь управління власності про наявне підходяще
приміщення. Але я знаю, що депутати, на окрузі яких знаходиться це
приміщення, вже піднімають громаду проти.
Ми постійно співпрацюємо з громадською організацією. Кожного року
територіальна громада втрачає декілька людей. Тому ще раз звертаюся до вас
з проханням визначитися щодо приміщення. Коли немає об’єкта, ми не маємо
права виділяти кошти. Кошти передбачені лише на виплату заробітної плати
та на інформаційне обслуговування діяльності центру, який працює в режимі
реєстрації. За підсумками двох років їх діяльності вони займають друге місце
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на Україні після Києва по виявленню та документуванню цих осіб. Палатки і
пункти обігріву встановлюються також для того, щоб врятувати людей.
Давайте більш конкретно визначатися у цьому питанні. Дякую.
Ксеніч В.М., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ
КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
У зв’язку із виготовленням проектно-кошторисної документації та
необхідності реконструкції діючої котельні та теплових мереж
від неї по вул. Металургів, 7 смт Нового у м. Кропивницькому прошу виділити
100,0 тис. грн для виконання початкових робіт за рахунок коштів,
передбачених на реконструкцію центрального входу парку ‟Ковалівський”.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Це добре, що виділяються кошти на цей об’єкт, але запропонованих
коштів замало, тому що на реконструкцію цієї мережі необхідно майже
12,0 млн грн. Про це ми говорили ще влітку, коли перерозподіляли бюджет за
І півріччя. Тоді надходила пропозиція, щоб селищна рада виділила кошти на
сам проект, а міський бюджет покриє роботи. Минуло півроку. Проект
виконаний. Хотілося б у бюджеті на 2017 рік бачити кошти на реалізацію
цього проекту у розмірі хоча б половини необхідної суми.
Райкович А.П.:
По-перше, проект не виконаний. Немає експертного заключення.
По-друге, є інші надзвичайно об’ємні важливі та значимі для міста
об’єкти. Це і реконструкція арки по вул. Ельворті, вартість якого сягає близько
50 млн грн. Проект розробляється. Виділено на цей об’єкт 1 млн грн, щоб за
наявності проекту розпочати роботи. За свої кошти будь-хто зможе збудувати
будь-що. Треба вишукувати інвестиції, кошти зовнішнього інвестора,
державні кошти. На сьогоднішній день у нас є три потужних проекти, в тому
числі стосовно смт. Нового в межах 10 млн грн (ми маємо бажання залучити
інвестиційний капітал), реконструкція арки по вул. Ельворті, яку ми повинні
довести до логічного завершення, реконструкція транспортної розв’язки по
вул. Кропивницького (в межах 42 млн грн). Ми не можемо зараз виділити з
міського бюджету всі необхідні кошти. Виділені кошти, необхідні для того,
щоб розпочати роботи та взяти участь у співфінансуванні. Те ж стосується
транспорту. Ми не передбачаємо сьогодні кошти для придбання 10-20
тролейбусів, які вкрай необхідні місту, а передбачаємо кошти лише для
співфінансування.
Станом на сьогодні ми вирішуємо питання щодо модернізації
управління економіки міської ради. Спрямовується увага на їх
інтелектуальний потенціал для розробки інвестиційних проектів. З цією метою
ми провели Інвестиційний форум. Найголовніша наша проблема ‒
енергетична ‒ питання теплопостачання комунальним підприємством.
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Яремчук В.С.:
Я погоджуюся, але сьогодні вже кінець грудня. Ми всі розуміємо, що
роботи по модернізації котельні триватимуть не один місяць. Для того, щоб
встигнути до початку наступного опалювального сезону, в квітні вже повинні
розпочатися роботи. До цього необхідно провести тендер та багато інших
робіт. Залучати інвесторів потрібно було ще влітку. Я піднімаю це питання з
травня. Поки що передбачається лише 100 тис. грн. Це робиться вже вдруге.
Схоже на те, що це питання просто відкладається.
Питання модернізації котельні у смт. Новому більше стосується міста.
Згідно зі звітом керівника КП ‟Теплоенергетик” щорічно ми даремно
витрачаємо 12 млн грн на підтримку цієї котельні. Не вигідніше буде один раз
витратити 12 млн грн та закрити це питання?
100 тис. грн, запропонованих за 5 хвили до розгляду питання
затвердження міського бюджету на 2017 рік, не є вирішенням цієї проблеми.
Краснокутський О.В.:
Голова постійної комісії з питань бюджету Волков І.В. організував
прозору роботу комісії. Проект міського бюджету розглядався в першому та
другому читаннях, тому що у депутатів було дуже багато питань. Всі депутати
взяли участь у розгляді цього питання. Всі депутати, які брали участь у
розгляді цього питання від імені виборців, фракцій, були почуті.
Якраз у пропозиціях комісії, про які говорила начальник фінансового
управління, враховано досить багато вимог депутатів, в тому числі і мою щодо
збільшення обсягів фінансування закладів охорони здоров’я на харчування
хворих до 15 грн в день на одну людину.
Пропоную взяти даний проект рішення за основу, розглянути пропозиції
постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку та прийняти бюджетний план
розвитку міста на наступний рік.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Є ще пропозиції, зауваження?
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Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
У мене зауваження щодо пропозиції постійної комісії міської ради з
питань бюджету щодо компенсаційних виплат за пільгові перевезення
окремих категорій населення. Це питання не погоджено профільною
постійною комісією. Управління розвитку транспорту та зв’язку не могло
надати обґрунтування, чому на компенсаційні виплати за пільгові перевезення
автомобільним транспортом пропонується передбачити 5 млн грн. Ми не
можемо зазначити у проекті рішення суму 16 млн грн на компенсаційні
виплати за пільгові перевезення автомобільним та електротранспортом?
Бочкова Л.Т.:
На засіданні постійної комісії це питання обговорювалося. Це дві
бюджетні підпрограми.
Була пропозиція, погоджена постійною комісією з питань бюджету та
постійною комісією з питань архітектури, зняти 5 млн грн з компенсаційних
виплат за пільгові перевезення електротранспортом, які передбачити на
компенсаційні виплати за пільгові перевезення автомобільним транспортом та
не використовувати їх до затвердження прозорого Порядку використання цих
коштів. Ця сума може змінюватися, якщо пропозиції будуть підтримані
депутатами.
Демченко М.І., Краснокутський О.В., Бочкова Л.Т. та міський голова
обговорили питання щодо виділення приміщення для надання соціальної
допомоги безхатченкам.
Яремчук В.С.:
У мене пропозиція збільшити видатки на модернізацію котельні, які
передбачені за рахунок реконструкції центрального входу парку
‟Ковалівський”. Ми кожного року намагаємося його реконструювати.
Пропоную залишити на ці цілі 50,0 тис. грн. Якщо будуть кошти, то ми додамо
їх. Інші кошти пропоную перерозподілити на модернізацію котельні
по вул. Металургів, 7.
Райкович А.П.:
Кіровоградською обласною радою вирішується питання щодо
реконструкції Театральної площі. Якщо це буде зроблено, то у цьому
архітектурному ансамблі нам необхідно було б реконструювати арку, а
передбачені 900,0 тис. грн ‒ це не вся сума коштів, необхідна для будівництва
красивої архітектурної споруди. Це дольова участь.
Я пояснював, що міська влада робить все задля того, щоб жителям
смт. Нового жилося комфортно і зручно. Першим кроком буде передача
водопровідних мереж на баланс ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”, буде зроблена
реконструкція системи теплопостачання, але паралельно буде проведена
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оптимізація, тому що там є декілька будинків, в яких треба встановити
автономне опалення. У наступних бюджетних пропозиціях ми запропонуємо
вам певні варіанти. Вже є рішення про прийняття на баланс ОКВП ‟ДніпроКіровоград” водопровідних мереж смт. Нового. Це значить, що мешканці
будуть платити за тарифами міста Кропивницького. Прошу депутатів
визначитися.
Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. передбачити кошти в
сумі 900,0 тис. грн на модернізацію котельні по вул. Металургів, 7 за рахунок
коштів, передбачених на реконструкцію центрального входу парку
‟Ковалівський”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 13,
“проти” – 2,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 19.
Не прийнято.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Хочу довести до вашого відома, що на минулому тижні протягом двох
засідань, які тривали в загальному більше шести годин, на засіданнях
постійної комісії з питань бюджету обговорювалося питання щодо проектів
галузевих програм та проект міського бюджету на 2017 рік. Проект міського
бюджету розглядався у двох читаннях. Всі депутати та представники
громадських організацій, які були зацікавлені донести свою думку до членів
комісії, були присутні на її засіданнях. Всі пропозиції, які звучали на
засіданнях комісії в робочому порядку, в більшій чи меншій мірі були
враховані та знайшли відповідне відображення у проекті міського бюджету та
у розданих додаткових пропозиціях до нього.
Хочу підтримати міського голову стосовно великих інвестиційних
проектів та сказати, що міській раді треба більш наполегливо працювати з
державним бюджетом в частині залучення фонду соціально-економічного
розвитку, в якому щороку передбачені кошти на розвиток територій.
На жаль, протягом останніх років міська рада в силу технічних причин
не може отримати ці кошти.
Андрію Павловичу!
Звертаюся до Вас від постійної комісії міської ради з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку з
пропозицією при оновленні управління економіки міської ради врахувати, що
управління має існувати не просто для надання статистичних даних, а має
завчасно писати інвестиційні програми. Ми маємо навчитися брати у держави
кошти на великі інвестиційні проекти вартістю від 10 мільйонів і більше.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням розданих додаткових пропозицій та
пропозиції депутата Ксеніча В.М. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 1,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
скасування рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
від 09.08.2016 № 439”. Проект рішення за реєстраційним № 718. Доповідає
Цертій О.М. ‒ депутат міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
На ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради, яким
пропонується скасувати рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 09.08.2016 № 439”, яким було скасовано місцевий порядок
системи електронних закупівель ProZorro при закупівлі товарів, робіт та
послуг виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами за
рахунок коштів міського бюджету.
Відповідно до Закону України ‟Про публічні закупівлі” органи
виконавчої влади та державні органи місцевого самоврядування зобов’язані в
обов’язковому порядку використовувати систему електронних закупівель
ProZorro при закупівлі товарів та послуг, починаючи з 200,0 тис. грн, а при
закупівлі робіт ‒ з 1,5 млн грн.
При закупівлях на допорогові суми такого обов’язку не встановлено. В
той же час законом не забороняється, а навпаки дозволяється використовувати
систему електронних закупівель ProZorro при закупівлі товарів, робіт та
послуг на суми, які є меншими від порогових.
У нас діяв місцевий порядок, відповідно до якого існував обов’язок всіх
без виключення виконавчих органів і комунальних підприємств
використовувати цю систему, починаючи із закупівель на суму 30,0 тис. грн та
вище. Після його скасування рішенням виконавчого комітету станом на
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сьогодні не існує нормативних документів, якими б встановлювався такий
обов’язок.
Система електронних закупівель ProZorro довела свою виключну
ефективність. Про це говорить центральний орган виконавчої влади, який
здійснює державну політику у сфери електронних закупівель ‒ Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман. Всі 100 % закупівель за кошти платників податків
мають здійснюватися виключно із застосуванням системи електронних
закупівель ProZorro. Регіони та виконавчі органи, які не будуть прислухатися
до цього, можуть бути позбавлені державного фінансування через програми
державного інвестиційного розвитку регіонів.
Система електронних закупівель ProZorro визнана на міжнародному
рівні, вона здобула дві дуже визначні нагороди. Одна з них була отримана у
Великобританії в номінації ‟Найкраща система публічних закупівель в світі”.
Наступна перемога була здобута у конкурсі, який відбувся у Франції, де
система отримала перше місце як найкраща система публічних закупівель у
світі.
Це говорить про те, що система довела свою виключну надійність та
ефективність. Але найкращим показником роботи цієї системи буде
статистика, яка міститься на офіційному веб-порталі ProZorro (навів
статистичні дані щодо ефективності проведення допорогових закупівель з
використанням системи електронних закупівель ProZorro).
Зараз у нас є реальна можливість реально зекономити кошти міського
бюджету. Я готовий відповісти на запитання депутатів.
Міський голова Райкович А.П., секретар міської ради Табалов А.О.,
депутати Яремчук В.С., Цертій О.М., Демченко М.І., Краснокутський О.В.,
Ніжнікова А.О. взяли участь у обговоренні щодо ефективності використання
системи електронних закупівель ProZorro у допорогових закупівлях.
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” – 13,
“проти” – 2,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
винайдення додаткових коштів на поточне утримання навчальних закладів
міста”. Проект рішення за реєстраційним № 719. Доповідає Цертій О.М. ‒
депутат міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
На ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради, спрямований
на те, щоб зменшити фінансовий тягар для батьків дітей, які здобувають освіту
у навчальних закладах міста, в частині добровільних внесків, які вони змушені
сплачувати щоб підтримувати у належному стані групи та класи, в яких
навчаються їх діти.
Я піднімав це питання у формі депутатського запиту ще у вересні, потім
підготував проект рішення, який пройшов обговорення на засіданнях
постійних комісій, на ток-шоу. Зараз у вас є реальна можливість допомогти
батькам зменшити фінансовий тягар. Проектом рішення передбачається два
ключових моменти.
Перший момент ‒ виділення коштів на поточне утримання закладів
освіти, а саме на школи та дитячі садочки (на придбання крейди, засобів
гігієни, питної води, шафок, канцелярського приладдя та іншого). Була
обрахована сума на 2017 рік. Вона складає близько 9,0 млн грн.
Хочу зазначити, що цих коштів не вистачить на те, щоб повністю
змінити систему, коли батьки змушені здавати кошти на придбання певного
інвентаря або обладнання.
Другий момент ‒ запровадити механізм, який би створив можливість для
контролю за витрачанням цих коштів. Для цього одним з пунктів проекту
рішення передбачена необхідність розробки положення для надання
можливості батькам або батьківськім комітетам здійснювати контроль за
використанням цих коштів. Такого положення поки що немає.
Враховуючи, що з вересня пройшов час, у проекті рішення треба
змінювати дати та уточнювати інформацію про надання управлінню освіти
необхідного фінансування в міському бюджеті на 2017 рік, просив би
поставити даний проект рішення на голосування за основу. Потім пропоную
доопрацювати дати та визначитися з дорученням фінансовому управлінню
щодо внесення змін до міського бюджету в частині додаткового фінансування
навчальних закладів.
Райкович А.П.:
На вимогу голови фракції політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”
Ніжнікової А.О. оголошується перерва на 30 хвилин.
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Після перерви об 15.36.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 33 депутати, відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Продовжуємо роботу. Зараз розглядається питання порядку денного
“Про винайдення додаткових коштів на поточне утримання навчальних
закладів міста”. Проект рішення за реєстраційним № 719. Доповідає
Цертій О.М. ‒ депутат міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Я вже надав інформацію по даному питанню. За інформацією
управління освіти сума в 9,0 млн грн закладена у міському бюджеті
на 2017 рік. Положення про освоєння коштів повинно розроблятися за участі
депутатів, в тому числі постійної комісії з питань освіти, науки, культури,
туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики із залученням
батьків та батьківських комітетів.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), пояснив, що існує заборона щодо сплати
батьками добровільних внесків та запропонував заслухати коментар
начальника управління освіти з цього приводу.
Цертій О.М.:
Ми безумовно заслухаємо зараз керівника управління освіти, але
зрозумійте, заборонити добровільні внески неможливо. Збирати чи не збирати
кошти ‒ це право батьків. Скільки б ми не забороняли збирати кошти, якщо не
будуть виділятися кошти на поточне утримання навчальних закладів, батьки
будуть змушені нести кошти, щоб закупити ці товари. Ніхто не хоче, щоб їх
дитина навчалася в класі, який не пристосований для цього. Тому і постало це
питання.
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Кролевець А.В.:
Для цього є управління освіти, якому виділяється 700,0 млн грн. Нехай
ним здійснюється централізована закупівля необхідних товарів.
Але, якщо батьки хочуть, щоб умови були кращими, то чому б і ні? Це
вирішує батьківський комітет в кожному класі окремо.
Цертій О.М.:
Кошти не виділяються саме на ці потреби. Тому підготовлений цей
проект рішення.
Повторно пояснив зміст 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” – 12,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
створення Єдиного реєстру дозволів на відключення від централізованого
опалення”. Проект рішення за реєстраційним № 720. Доповідає Цертій О.М. ‒
депутат міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Даний проект рішення стосується пропозиції створити у місті єдиний
електронний реєстр дозволів на відключення від централізованого опалення.
Ситуація у цій сфері є дуже напруженою. Багато мешканців на
сьогоднішній день звернулися до виконавчих органів міської ради з проханням
відключитися від системи централізованого опалення. Думаю, що у
наступному році таких звернень буде набагато більше. Є два фактори, які дуже
серйозно впливають на це: вартість централізованого опалення, низька якість
наданих послуг.
На адресу депутатів постійно надходять скарги, що дозволи надаються
непрозоро. Для того, щоб запобігти цьому і створити повну прозорість у цьому
процесі, запропонований даний проект рішення.
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У електронному реєстрі буде інформація про власників квартир, які
звернулися із заявою, отримали дозвіл та мають право на встановлення
автономного опалення.
Райкович А.П.:
Які будуть 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” – 13,
“проти” – 0,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого
скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 721. Доповідає
Цертій О.М. ‒ депутат міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Даний проект рішення стосується пропозиції внести зміни до
Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання, а саме
доповнити пунктом щодо обов’язковості оприлюднень розпоряджень міського
голови. Також пропонується доручити керуючому справами виконкому
Бондаренко А.В. визначити особу, відповідальну за оприлюднення всіх без
виключення розпоряджень міського голови.
На превеликий жаль, на офіційному сайті Кіровоградської міської ради
немає всіх розпоряджень міського голови. У депутатів, громадських
активістів, громадських організацій дуже часто виникають запитання.
Відповідно до вимог законодавства проекти рішень, рішення міської
ради, порядок денний сесії оприлюднюються на офіційному сайті, а
розпорядження міського голови ми не бачимо на сайті.
Пропоную підтримати даний проект рішення.
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Райкович А.П.:
Які будуть 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” – 11,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
найменування провулка”. Проект рішення за реєстраційним № 737. 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” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято
(додається).

рішення

№

710

“Про

найменування

провулка”

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
найменування вулиць і провулків у садівницькому товаристві ‟Аграрник”.
Проект рішення за реєстраційним № 773. 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.
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Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 711 “Про найменування вулиць і провулків у
садівницькому товаристві ‟Аграрник” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб”. Проект рішення за реєстраційним № 739.
Доповідає Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління економіки начальник відділу соціально-трудових відносин 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” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 712 “Про визначення мінімальної вартості
місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання у 2017 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних
видів документів”. Проект рішення за реєстраційним № 740. Доповідає
Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління економіки - начальник
відділу соціально-трудових відносин 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.
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Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 713 “Про надання у 2017 році пільг щодо
сплати державного мита за видачу певних видів документів” (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 № 777. 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” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 714 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 28 липня 2016 року № 454 ‟Про
звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
одноразової
адресної
грошової
допомоги
мешканцям
м. Кропивницького”. Проект рішення без реєстраційного номера. 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.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 715 “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям м. Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатну передачу каналізаційних насосних станцій із
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області”.
Проект рішення за реєстраційним № 756. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник
управління комунальної власності 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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення
передачу каналізаційних
територіальної громади
територіальних громад
(додається).

№ 716 “Про надання згоди на безоплатну
насосних станцій із комунальної власності
м. Кропивницького у спільну власність
сіл, селищ, міст Кіровоградської області”

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради
сьомого скликання на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 770.
Доповідає Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату Кіровоградської
міської ради.
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Хочу нагадати про протокольне доручення облаштувати на трибуні
кнопку для голосування. Така кнопка не передбачена лише у системі міської
ради. Вважаю, що це треба не тільки для нас, а й на майбутнє.
Масло Л.Я., начальник управління апарату Кіровоградської міської
ради:
Відповідно до протокольного доручення, за підписом секретаря міської
ради було направлено листа до фірми-розробника системи ‟Рада-В”, яка
надала відповідь, що облаштування на трибуні кнопки для голосування буде
коштувати близько 20,0 тис. грн. До іншої фірми ми не можемо звернутися.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Капітонова С.І. передбачити у
кошторисі видатків для фінансування Програми забезпечення умов діяльності
депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік кошти в сумі
20,0 тис. грн для облаштування на трибуні кнопки для голосування. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 2,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 717 “Про затвердження Програми
забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання
на 2017 рік” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року
№ 3918, 3919, 3920, 3921”. Проект рішення за реєстраційним № 772. Доповідає
Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та молоді 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” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 718 “Про внесення змін до рішень
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919,
3920, 3921” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
оптимізацію мережі закладів освіти”. Проект рішення за реєстраційним № 758.
Доповідає Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 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” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 719 “Про оптимізацію мережі закладів освіти”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня
2016 року № 138 ‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і
спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 759.
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Доповідає Колодяжний С.О. ‒ начальник відділу фізичної культури та спорту
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” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 720 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 138 ‟Про
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кіровограді на 2016 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 767. Доповідає Колодяжний С.О. ‒ начальник відділу фізичної культури та
спорту 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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 721 “Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 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
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реєстраційним № 762. Доповідає Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу
інформаційно-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.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 722 “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” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 771. Доповідає Ксеніч В.М. ‒ начальник
управління капітального будівництва міської ради.
Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва
міської ради:
Шановні депутати!
Цифри, зазначені у даному проекті Програми, відповідають цифрам,
передбаченим у міському бюджеті на 2017 рік.
У зв’язку із внесенням змін до проекту міського бюджету на 2017 рік, а
саме з урахуванням додаткових пропозицій постійної комісії міської ради з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку, додаткового об’єкту ‟Реконструкція котельні по вул. Металургів, 7
смт. Нового у м. Кропивницькому і теплових мереж від неї”, на який
передбачено фінансування в сумі 100,0 тис. грн за рахунок коштів,
передбачених на реконструкцію центрального входу парку ‟Ковалівський”,
необхідно внести відповідні зміни до даного проекту рішення.
Також є пропозиція від управління капітального будівництва міської
ради. Нами розпочато ремонт центрального входу до КЗ ‟НВО № 6
‟Спеціалізована загальноосвітня школа І - III ступенів, центр естетичного
виховання ‟Натхнення”. Не вистачає близько 100,0 тис. грн. У
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загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 ми завершуємо ремонт спортивної
зали. Не вистачає близько 90,0 тис. грн. Прошу добавити фінансування на ці
об’єкти за рахунок коштів, передбачених на капітальний ремонт
КЗ ‟НВО ‟Багатопрофільний ліцей- фізико-математична школа ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості ‟Надія”. По цьому об’єкту
зараз проводиться тендер, кошти поки що не потрібні. Потім ми врегулюємо
це питання.
Райкович А.П.:
Є запитання? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку,
додаткового об’єкту ‟Реконструкція котельні по вул. Металургів, 7
смт. Нового у м. Кропивницькому і теплових мереж від неї”, перерозподілу
видатків між об’єктами на ремонт центрального входу до КЗ ‟НВО № 6, на
ремонт спортивної зали у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за рахунок
коштів, передбачених на капітальний ремонт КЗ ‟НВО ‟Багатопрофільний
ліцей- фізико-математична школа ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18”? 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” –28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 723 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про
затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки”
(додається).
Райкович А.П.:
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,
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді
на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 775 (доопрацьований).
Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
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Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Шановні депутати!
Між пленарними засіданнями на адресу міського голови, заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради надійшли листи
від комунальних підприємств.
Ви знаєте, що у будинку по вул. Тараса Карпи, 51 відбулося обвалення
конструкцій житлового будинку. Для забезпечення проведення робіт з
укріплення стіни натяжними та металевими зв’язками КП ‟ЖЕО № 1”
звернулося з проханням виділити додатково 120,0 тис. грн до моменту
проведення розслідування щодо причин обвалу, в результаті якого можна буде
встановити винного у цій ситуації. Порушена кримінальна справа. Якщо буде
встановлено, що власник приміщення проводив роботи в незаконний спосіб і
це стало причиною обвалу, то ці кошти будуть стягуватися з цієї особи в
судовому порядку.
Також надійшли листи від КП по утриманню шляхів щодо фінансової
підтримки та виділення 89,0 тис. грн на виплату заробітної плати, а також
виконавчого збору та від КП ‟Теплоенергетик” про здійснення перерозподілу
289,0 тис. грн з капітального ремонту, які перенаправити на поточний ремонт
та покриття збитків від операційної діяльності.
Тому на ваш розгляд виноситься проект рішення міської ради за
реєстраційним № 775 ‟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” стосовно зменшення видатків по даній
Програмі на 184,240 тис. грн. Даний проект рішення було розглянуто
профільною постійною комісією, постійною комісією з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
Зауважень не було.
Райкович А.П.:
Є запитання? 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” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 724 “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).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та 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” (доопрацьований). Проект рішення за реєстраційним № 774.
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 міської ради за
реєстраційним № 774 денного “Про внесення змін 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”, яким передбачається внесення змін до розділу
‟Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства”, а
саме викласти пункт 2 у редакції згідно з додатком.
Зачитав проект рішення.
Даний проект рішення погоджений профільними постійними комісіями.
Райкович А.П.:
Є запитання? 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” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 725 “Про внесення змін та 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).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна військовій частині польова пошта В2336”. Проект рішення за
реєстраційним № 815. 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” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 726 “Про передачу майна військовій частині
польова пошта В2336” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна військовій частині А1840”. Проект рішення за реєстраційним
№ 816. 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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 727 “Про передачу майна військовій частині
А1840” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна військовій частині польова пошта В2336”. Проект рішення за
реєстраційним № 826. 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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 728 “Про передачу майна військовій частині
польова пошта В2336” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі)
міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 800. Доповідає
Запорожан С.В. ‒ начальник відділу з питань внутрішньої політики міської
ради.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Під час засідання робочої групи була узгоджена позиція, що сума, яку
ми виділяємо для бюджету участі повинна бути не меншою 1-3-х мільйонів.
Пунктом 2.2 проекту Положення про громадський бюджет (бюджет участі)
міста Кропивницького, який нам роздано, передбачено, що загальний обсяг
громадського бюджету на відповідний бюджетний рік встановлюється
рішенням міської ради у розмірі не більше 1 % від доходів загального фонду
міського бюджету міста Кропивницького.
Пропоную внести зміни до цього пункту, а саме слова та цифри ‟не
більше 1 %” замінити на слова ‟не менше трьох мільйонів”.
Запорожан С.В., начальник відділу з питань внутрішньої політики
міської ради:
Після засідання робочої групи даний проект рішення був розглянутий на
засіданні постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів, планування
та соціально-економічного розвитку, де була внесена пропозиція не
встановлювати нижню межу в розмірі трьох мільйонів гривень, тому що це
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Положення буде використовуватися і у наступних роках. Станом на сьогодні,
як доповідала Бочкова Л.Т., на реалізацію проекту ‟Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Кропивницького” передбачено 3 млн грн, тому
фіксувати цю суму в проекті Положення немає сенсу. Я вношу на розгляд сесії
проект рішення саме з урахуванням пропозиції постійної комісії.
Яремчук В.С.:
Пропозиція постійної комісії носить рекомендаційний характер. Є
робоча група, яка працювала над цим питанням. У ній були представлені
представники від всіх фракцій. Ми узгодили межу саме не менше трьох
мільйонів. Потім ці слова просто зникли.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С., а саме внести зміни до
пункту 2.2 проекту Положення про громадський бюджет (бюджет участі)
міста Кропивницького, а саме слова та цифри ‟не більше 1 %” замінити на
слова ‟не менше трьох мільйонів”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 10,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 17.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 729 “Про затвердження Положення про
громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 783.
Доповідає Грабенко О.В. ‒ заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів 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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 730 “Про перейменування інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської
міської ради” (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 Мездрін В.М. ‒
начальник управління містобудування та архітектури міської ради.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
На засіданні профільної постійної комісії розглядається дуже багато
питань щодо регулювання земельних відносин. Управління містобудування та
архітектури міської ради надає позитивні висновки щодо підготовлених
проектів рішень.
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Чи може управління містобудування та архітектури погоджувати
виділення таких земельних ділянок, коли станом на сьогоднішній день немає
плану ‟червоних ліній”, затвердженого Генерального плану та інших
документів?
Мездрін В.М., начальник управління містобудування та
архітектури міської ради:
Основна містобудівна документація, якою керується управління
містобудування та архітектури міської ради при розгляді земельних питань ‒
це Генеральний план міста, затверджений міською радою у 2001 році. Також є
затверджений План зонування міста Кіровограда, затверджений у 2013 році.
Райкович А.П.:
Але буде набагато більше порядку, якщо ми будемо мати і затверджені
‟червоні лінії”, і План зонування та інші необхідні документи.
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” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
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
Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та архітектури міської
ради.
Мездрін В.М., начальник управління містобудування та
архітектури міської ради:
У даному проекті рішення йдеться про масиви земельних ділянок, які
були надані учасникам АТО. Сьогодні гостро стоїть питання щодо
розроблення проектної документації стосовно інженерних комунікацій, тому
нам необхідно розробити детальні плани територій по трьом масивам: в районі
вулиці Генерала Родимцева, вулиці Родникової та між провулком Курінним та
СТ ‟Аграрник”.
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Цей проект рішення виносився на розгляд міської ради, тоді він не
набрав необхідної кількості голосів, але я закликаю вас з розумінням
віднестися до ситуації. Перш за все треба зазначити, що ті земельні ділянки,
які були передані учасникам АТО, взагалі не можна було передавати без
розроблення детальних планів. Це передбачено законодавством, зокрема
Законом України ‟Про регулювання містобудівної діяльності”.
По-друге, без розуміння, як розвивати дану територію, не можна
здійснювати заходи, пов’язані з облаштуванням там під’їзних шляхів,
тротуарів, освітлення, підведення електрики або інших інженерних мереж.
Саме для цього і розробляються детальні плани. Це нова територія, виділена
під комплексну забудову. Саме тому треба розробити детальні плани, тому що
іншої містобудівної документації, окрім Генерального плану, якому вже
багато років, там не існує.
Велися
дуже
складні
перемовини
з
керівництвом
ПАТ ‟Кіровоградобленерго”. Була дана обіцянка, що детальні плани будуть
розроблені. В іншому випадку не буде технічної можливості навіть підвести
туди електрику. А учасники АТО звертаються з тим, щоб до їх земельних
ділянок підвели електрику. На сьогоднішній день там знаходиться поле. Ні в
кого немає розуміння, як зробити під’їзд та оптимізувати транспортні потоки,
щоб люди могли туди дістатися. Без цієї документації говорити про розвиток
тієї території та забудову не можна.
Дуже прикро, що ми не підтримали попередній проект рішення стосовно
містобудівної документації. Зрозумійте, місто не зможе повноцінно
розвиватися, якщо у нас не буде розробленої актуальної містобудівної
документації. Іншої стратегії просто не існує.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Був конфлікт між власниками земельних ділянок СТ ‟Аграрник”. На
сьогоднішній день цей конфлікт вичерпаний, чи ми розмістимо земельні
ділянки прямо на водогін?
Мездрін В.М.:
Саме для того, щоб цього конфлікту не було, необхідно розробити
детальний план території. Мова йде про водогін. При розробленні детального
плану це питання буде враховано і конфлікту не буде.
Цертій О.М.:
Ці земельні ділянки вже надані у власність на існуючому водогоні. Про
те, чи будуть вони розміщені на водогоні, чи ні взагалі не йдеться. Вирішення
цієї проблеми не існує. Треба або повертати ці земельні ділянки у комунальну
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власність, тому що інших шляхів вирішення цієї проблеми не існує, або
домовлятися про перенесення водогону.
Райкович А.П.:
Треба взяти на себе відповідальність і за рахунок коштів міського
бюджету зробити перепроектування та перенос існуючої мережі.
Краснокутський О.В.:
Міська рада надала у власність земельні ділянки на водогоні, який
будувався за власні кошти мешканців.
Райкович А.П.:
Буде надане доручення профільним управлінням, щоб сформувати
проектну та фінансову складову. Потім це питання буде винесено на розгляд
міської ради. Якщо вирішиться питання щодо проведення електрики, то в
цьому мікрорайоні буде потрібна і вода. Потрібно провести комунікації і до
військового містечка. Це питання потрібно буде вирішувати комплексно і
одноразово.
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” – 2.
Прийнято рішення № 731 “Про розроблення детальних планів
територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової,
між провулком Курінним та СТ ‟Аграрник” у м. Кропивницькому”
(додається).
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. поставити на
переголосування питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 28 квітня 2011 року № 473”. Проект рішення за реєстраційним
№ 707. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
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 Мездрін В.М. ‒
начальник управління містобудування та архітектури 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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 732 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року № 473” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня
2014 року № 2774 ‟Про затвердження Програми створення та розвитку
містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради на 2014-2016 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 764. Доповідає Мездрін В.М. ‒ начальник управління
містобудування та архітектури 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” – 0.
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Прийнято рішення № 733 ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про
затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру
у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради на 2014-2016 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015
№ 4416”. Проект рішення за реєстраційним № 886. Доповідає Владов Р.П. ‒
начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Стосовно даного проекту рішення була пропозиція постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку виключити з тексту слова ‟житловим фондом”, ‟автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян”, які
використовуються без отримання прибутку тобто залишити їх на
оподаткуванні 0,1 % від нормативної грошової оцінки.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
На засіданні постійної комісії з питань бюджету йшлося про те, що ми
погоджуємося із даним проектом рішення в частині стосовно гаражних
кооперативів. Також надавалося доручення обрахувати суму коштів, яку
втратить міський бюджет.
Пропоную погодити даний проект рішення в цілому.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Для земельних ділянок під гаражами і під індивідуальними забудовами
треба залишити ставки земельного податку, який запропонований даним
проектом рішення.
Я так розумію, що цей проект рішення був підготовлений на мій
депутатський запит. Пропоную підійти до вирішення цього питання однаково
на всіх рівнях та запропонувати ставку земельного податку на рівні 0,03 %.
Пропоную підтримати даний проект рішення в цілому.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
На засіданні постійної комісії з питань бюджету ми просили зробити
чіткі обрахунки втрат для дохідної частини міського бюджету. Коли ми
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говоримо про землі, надані під розміщення житлових будинків, то, на моє
переконання, це досить великі надходження, тому депутати просили зробити
розрахунок, щоб розуміти, скільки втратить міський бюджет.
Владов Р.П.:
В управлінні немає такої інформації. Я не можу надати таких
розрахунків.
Цертій О.М.:
Чи варто це робити? Зараз ми можемо втратити велику частину
надходжень.
Кролевець А.В.:
Щороку податок на землю збільшується, відповідно податкові
відрахування також збільшуються. Це дуже велике навантаження на
пенсіонерів.
Беручи до уваги, що житловий фонд міста майже на 2/3 складається з
індивідуальних забудов, я наполягаю на тому, щоб підтримати даний проект
рішення в цілому.
Але для того, щоб були зрозумілими всі цифри, немає проблем в тому,
якщо нам нададуть таку інформацію.
Депутат Краснокутський О.В. наполіг на прийнятті даного проекту
рішення в цілому.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
У постійної комісії з питань бюджету не було жодного сумніву в тому,
щоб звільнити від сплати земельного податку до ставки 0,03 % гаражні
кооперативи та дачні будинки. Були сумніви стосовно житлового фонду міста,
який зазначений у даному проекті рішення, а саме якими будуть втрати для
міського бюджету, який ми щойно затвердили. Тому постійна комісія
запропонувала управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради надати інформацію про втрати міського
бюджету в разі зменшення ставки цього податку.
На жаль, на цей момент ми не чуємо цифру. Зараз ми маємо повну
невизначеність в цьому питанні.
Райкович А.П.:
Пропоную відтермінувати розгляд даного проекту рішення до
наступного засідання сесії, доручити управлінню земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради підготувати
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інформацію про втрати міського бюджету відповідно до рекомендацій
постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 893. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради “Про
звільнення від сплати земельного податку на 2017 рік” стосовно звільнення від
сплати земельного податку юридичних осіб, а саме: органів місцевого
самоврядування, державної влади, прокуратури, територіальних органів
Національної поліції України, Державної служби України з питань
надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, військових формувань,
утворених відповідно до законів України, органів збройних сил України,
державних та комунальних некомерційних підприємств, які повністю
утримуються за кошти міського бюджету, комунальних підприємств,
громадських організацій, які здійснюють громадсько-просвітницьку
діяльність та включені до реєстру неприбуткових установ та організацій.
Також стосовно даного проекту рішення постійна комісія міської ради з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку внесла пропозицію у пункті 1 виключити слова ‟комунальні
підприємства”.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Ми постійно звільняємо від будь-яких сплат підприємства, які мають
державну форму власності, а коли звертаємося до державних органів стосовно
вирішення певних питань, то отримуємо відповідь, що держава не може надати
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пільги. Нехай сплачують кошти до міського бюджету, як ми сплачуємо кошти
до державного бюджету.
Райкович А.П.:
Я врахую зауваження у своїй адміністративній діяльності. Я говорив про
це, коли від нас вимагали збільшення оплати за користування обласним
архівом. Питання було вирішене на користь міської ради.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Родіон Петрович доповів позицію постійної комісії, яка полягала в тому,
щоб у пункті 1 проекту рішення виключити слова ‟комунальні підприємства”.
Комісія мала наступні обґрунтування. Раніше, приймаючи подібні рішення, у
тексті рішення зазначалися комунальні підприємства, засновані
Кіровоградською міською радою. Зараз ці слова не зазначені в тексті проекту
рішення. В результаті пропонується звільнити від сплати земельного податку
міські і обласні комунальні підприємства, а це значні втрати надходжень до
міського бюджету. Також позиція комісії полягала в тому, що ми маємо
створювати рівнозначні конкурентні умови серед підприємств різних форм
власності. В умовах, коли комунальні підприємства обласного чи міського
підпорядкування конкурують з підприємствами малого чи середнього бізнесу,
не зрозуміло, чому міська рада повинна надавати пріоритети. Тому, якщо
немає інших пропозицій, вірним було б взяти даний проект рішення за основу,
а потім розглядати окремо пропозицію постійної комісії.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Підприємства, засновані обласною, районними та іншими радами,
мають означення ‒ підприємства, комунальні заклади спільної власності
територіальних громад Кіровоградської області.
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Полеміка полягала в тому, що комунальні підприємства мають різних
засновників. Постійною комісією з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища ставилося запитання щодо втрат у міському бюджеті, якщо ми
врахуємо комунальні підприємства, засновані Кіровоградською обласною
радою.
Волков І.В.:
Крім того, у проекті рішення зазначено, що від сплати земельного
податку у розмірі 100 % звільняються державні та комунальні некомерційні
підприємства, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів. Мова йде про те, що обласні некомерційні підприємства
будуть звільнені від сплати земельного податку. Пропозиція комісії стосується
комунальних підприємств, які згідно зі Статутом мають на меті отримання
прибутку, з якого вони спроможні сплатити податок. Пропоную поставити на
голосування пропозиції постійних комісій з питань архітектури, будівництва,
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку, які співпадають.
Владов Р.П., депутати Цертій О.М., Яремчук В.С. взяли участь у
обговоренні пропозиції постійних комісій з питань архітектури, будівництва,
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, з питань бюджету, податків, фінансів, планування
та соціально-економічного розвитку.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію постійних комісій з питань
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку у пункті 1 проекту
рішення виключити слова ‟комунальні підприємства”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням проголосованих змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування
(відмінено на підставі пропозиції депутата Кролевця А.В.):
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Райкович А.П.:
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 № 897. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
Проект рішення міської ради за реєстраційним № 897 “Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40
‟Про міський бюджет на 2016 рік” підготовлений на підставі розпоряджень
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 19 грудня
2016 року, відповідно до яких збільшується обсяг субвенції на будівництво
(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь
в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують
поліпшення житлових умов, на 1,432 млн грн, які пропонується розподілити:
Подільському у місті району в сумі 719,6 тис. грн;
Фортечному у місті району в сумі 712,4 тис. грн.
Ці кошти необхідно освоїти до кінця року.
Також зменшується обсяг субвенції з державного бюджету на виплату
допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям на суму 1,226 млн грн ‒
кошти, які відповідно до розрахунків не будуть використані до кінця року, з
них:
по Подільському району ‒ (‒549,3) тис. грн;
по Фортечному району ‒ (‒676,6) тис. грн.
Також до даного проекту рішення є додаткові пропозиції.
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Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Є пропозиція внести зміни до даного проекту рішення у зв’язку із
проведенням заходів до 30-ої роковини Чорнобильської катастрофи ‒
здійснити перерозподіл видатків по головному розпоряднику бюджетних
коштів ‒ виконавчому комітету Кіровоградської міської ради, а саме
збільшити видатки на фінансову підтримку Кіровоградської міської
громадської організації ‟Союз Чорнобиль України” на 5,0 тис. грн по коду
функціональної класифікації видатків 091209 ‟Фінансова підтримка
громадських організацій інвалідів і ветеранів” за рахунок зменшення
невикористаних видатків за кодом 090412 ‟Інші видатки на соціальний захист
населення”.
Кришко О.В., голова Кіровської (Фортечної) районної у
м. Кіровограді ради:
Також пропоную здійснити перерозподіл коштів по Фортечному району,
а саме збільшити видатки на 25,700 тис. грн на соціальний захист та соціальне
забезпечення на Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів для оплати за
спожитий газ за рахунок зменшення видатків на житлово-комунальне
господарство на суму 20,400 тис. грн та видатків на інші, передбачені
законодавством пільги, на суму 5,300 тис. грн (додаток 4).
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Є необхідність врахувати перерозподіл видатків по Програмі
підтримання постійної мобілізаційної готовності міста відповідно до
колективного депутатського запиту, озвученого депутатом Терзовим Д.С.,
який був підтриманий міською радою, а саме перерозподілити 50,0 тис. грн зі
спеціального фонду міського бюджету до загального фонду міського бюджету.
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Райкович А.П.:
Які будуть пропозиції щодо даного проекту рішення?
Надійшла пропозиція підтримати пропозиції, озвучені головою
районної у місті ради Кришком О.В та депутатами Краснокутським О.В.,
Цертієм О.М. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням проголосованих змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 734 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський
бюджет на 2016 рік” (додається).
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Просив би повернутися до розгляду питання ‟Про звільнення від сплати
земельного податку на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 893. Ми
відпрацьовували проект рішення, проголосували. В результаті вийшло так, що
комунальні підприємства, засновані Кіровоградською міською радою, також
будуть сплачувати податок за землю. Прошу повернутися та внести корективи
до даного проекту рішення. Ми виключили з тексту проекту рішення слова
‟комунальні підприємства”, а необхідно після слів ‟комунальні підприємства”
доповнити текст проекту рішення словами ‟засновані Кіровоградською
міською радою”. Тобто комунальні підприємства, засновані Кіровоградською
міською радою, будуть звільнятися від сплати земельного податку.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Прийняте рішення можна залишити без змін. Все одно земельний
податок, сплачений комунальними підприємствами, буде надходити до
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міського бюджету. Можна зробити так, як пропонує депутат Кролевець А.В.,
але я не бачу особливої потреби в цьому.
Кролевець А.П.:
На підставі прийнятого нами рішення комунальні підприємства одразу
ж підвищать тарифи і до розрахунків включать витрати на сплату податку за
землю, від якого їх не звільнено.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), підтримав пропозицію
депутата Кролевця А.В.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію відмінити результати голосування
щодо розгляду проекту рішення за реєстраційним № 893 ‟Про звільнення від
сплати земельного податку на 2017 рік”, відправити це питання на
доопрацювання та розглянути доопрацьований проект рішення на наступному
засіданні сесії.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення повноважень голови постійної комісії міської ради”. Проект
рішення за реєстраційним № 830. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської
ради.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні депутати!
На адресу Кіровоградської міської ради надійшла заява від голови
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності Розгачова Р.О. щодо припинення
повноважень голови комісії, на підставі якої був підготовлений даний проект
рішення.
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” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 735 “Про припинення повноважень голови
постійної комісії міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення доповнення до Положення про постійні комісії Кіровоградської
міської ради сьомого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 279
(доопрацьований). Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської ради.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні депутати!
Проекти рішень міської ради за реєстраційними № 279, 280 підготовлені
на підставі заяви депутата Кролевця А.В. щодо включення його до складу
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності. Це питання вже піднімалося на
сесіях міської ради декілька місяців тому. Їх ініціатором був депутат
Смірнов В.О. Їх зміст майже не змінився. Проекти рішень були лише
доопрацьовані.
Зачитав проект рішення міської ради за реєстраційними № 279.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Під час опрацювання цього питання у робочій групі депутатами
пропонувалося створити п’ять постійних комісій та збільшити їх кількісний
склад.
Райкович А.П.:
У зв’язку з технічними причинами (вимкнулося електропостачання)
оголошується перерва.
Після перерви о 17.42.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 27 депутатів, відсутні 16 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Продовжуємо розгляд питання порядку денного “Про внесення
доповнення до Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради
сьомого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 279
(доопрацьований).
Табалов А.О., секретар міської ради, повторно зачитав текст проекту
рішення.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), зауважив, що постійна комісія не підтримала зазначений проект
рішення.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
На початку роботи ради була створена робоча група щодо підготовки
проекту Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання. Під час діяльності робочої групи ми дослухалися до порад більш
досвідчених депутатів, які порадили створити сім постійних комісій та
розділити питання галузі освіти та медицини у різні постійні комісії. Що ми
зараз бачимо на практиці. Ці комісії ненаповнені, а у депутатів є потреба
працювати в інших постійних комісіях.
Пропоную зменшити кількість постійних комісій, а саме об’єднати
постійні комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури
і спорту та молодіжної політики, з питань охорони здоров’я та соціального
захисту населення, збільшити кількісний склад всіх постійних комісій, а не
окремої постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Чому пропонується збільшити до дев’яти осіб кількісний склад саме
постійної комісії міської ради питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності? Можливо, треба знову створити
робочу групу, проаналізувати ситуацію та опрацювати це питання. Є постійні
комісії, засідання яких не відбуваються через відсутність кворуму.
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Табалов А.О.:
Я виконую вимоги депутатів. Депутат Кролевець А.В. подав заяву за
часів, коли на посаді секретаря міської ради працював ще Смірнов В.О., але
вона була проігнорована. Тому зараз на ваш розгляд виноситься даний проект
рішення.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Обов’язком депутата є працювати в одній з постійних комісій. Три чи
чотири місяці тому я подав заяву до міської ради з проханням включити мене
до складу постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності, на яку не звертали уваги два
секретарі міської ради.
Дякуючи Андрію Олександровичу, який звернув увагу на те, що депутат
повинен працювати у складі постійної комісії, сьогодні на розгляд міської ради
виноситься даний проект рішення. Дякую.
Райкович А.П.:
Які будуть пропозиції?
Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), зауважив, щодо вимог Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання має бути оголошена перерва в роботі засідання сесії.
Депутати Волков І.В., Кролевець А.В., Демченко М.І. обговорили
процедуру розгляду питань порядку денного.
Кролевець А.В.:
Враховуючи різні думки депутатів, пропоную повернутися до
голосування щодо питання “Про внесення доповнення до Положення про
постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, а саме
візьмемо проект рішення за основу, внесемо зміни чи доповнення, а потім
приймемо в цілому.
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Демченко М.І.:
Я погоджуюся з тим, що треба завершити розгляд даного проекту
рішення, а потім ставити питання про перерву.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Кролевця А.В. повернутися до
переголосування щодо питання “Про внесення доповнення до Положення про
постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Проект
рішення за реєстраційним № 279. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 3,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 3,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Моя пропозиція полягала в тому, щоб створити робочу групу,
опрацювати це питання, за необхідності розглянути можливість щодо
об’єднання деяких постійних комісій, а потім визначатися з кількісним
складом цих комісій.
Райкович А.П.:
Ставлю
на
голосування
пропозицію,
озвучену
Капітоновим С.І. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 8,
“проти” – 2,
“утримались” – 8,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.

депутатом
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Я озвучувала пропозицію зменшити кількість постійних комісій міської
ради, а саме об’єднати постійні комісії з питань освіти, науки, культури,
туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики, з питань охорони
здоров’я та соціального захисту населення та збільшити кількісний склад всіх
постійних комісій до 9 осіб.
Райкович А.П.:
Ставлю
на
голосування
пропозицію,
озвучену
Яремчук В.С. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

депутатом

Результати голосування:
“за” – 9,
“проти” – 4,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Є ще пропозиції щодо даного проекту рішення? Немає.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 4,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 736 “Про внесення доповнення до Положення
про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”
(додається).
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), звернув увагу присутніх на вимоги пункту 4 статті 30 Регламенту
Кіровоградської міської ради сьомого скликання.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), вніс пропозицію продовжити
роботу засідання сесії та розглянути всі загальні питання, включені до
порядку денного.
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Демченко М.І. зачитав вимоги пункту 15 статті 42 Регламенту
Кіровоградської міської ради сьомого скликання.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. продовжити роботу
засідання сесії та розглянути всі загальні питання, включені до порядку
денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміни в складі постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної
власності”. Проект рішення за реєстраційним № 280 (доопрацьований).
Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської ради.
Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав доопрацьований проект
рішення міської ради за реєстраційним № 280.
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Керуючись статтями 141, 144, 146 Конституції України, статтями 26,
47, 99 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 20,
28 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад”, статтями 5,
11 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання, розглянувши
заяву депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання
Сергієнка Г.В., пропонуємо внести зміни до рішення Кіровоградської міської
ради від 15 грудня 2015 року № 30 ‟Про затвердження складу постійних
комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання” (зі змінами), а саме
вивести депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання
Сергієнка Григорія Вікторовича зі складу постійної комісії Кіровоградської
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та
обрати до складу постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної
власності. Прошу підтримати цю пропозицію.
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), зауважив, що виведення зі складу постійної комісії міської ради
з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення члена комісії
може вплинути на ефективність роботи у зв’язку з відсутністю кворуму для
проведення засідань комісії.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Дригою В.В.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 1,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 737 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 15.12.2015 № 30” (додається).
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Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Шановні депутати!
Враховуючи, що голова постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності
Розгачов Р.О. склав свої повноваження, пропоную обрати головою постійної
комісії Зайченка В.В. та внести відповідні зміни до рішення міської ради
від 15.12.2015 № 30.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
На підставі пропозиції депутата Бєжана М.М. пропонується прийняти
рішення обрати головою постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності
депутата Зайченка В.В. та внести відповідні зміни до рішення міської ради
від 15.12.2015 № 30. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 738 “Про обрання голови постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звіти голів постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого
скликання”. Доповідає Деркаченко Ю.О. ‒ голова постійної комісії міської
ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Деркаченко Ю.О., голова постійної комісії міської ради з питань
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, зачитав звіт постійної
комісії (додається) та відповів на запитання депутата Краснокутського О.В.
щодо шляхів вирішення ситуації щодо розроблення детальних планів
територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком
Курінним та СТ ‟Аграрник”.
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Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”):
Пропоную прийняти наступне рішення:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища взяти до відома.
2. Припинити повноваження голови постійної комісії міської ради з
питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), звернувся з проханням
оголосити перерву на 10 хвилин.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 10 хвилин.
Після перерви о 19.06.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Продовжуємо роботу. Ми заслухали звіт голови постійної комісії міської
ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних
відносин
та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Деркаченка Ю.О.
Стосовно цього питання депутат Волкожа Т.П. запропонувала прийняти
рішення наступного змісту:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. взяти до відома.
2. Припинити повноваження голови постійної комісії міської ради з
питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 4,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 4.
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”

2

4

0

1

7

“НАШ КРАЙ”

6

0

1

0

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

0

0

0

0

0

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

3

0

0

0

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

0

0

0

0

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

0

1

1

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

0

0

0

2

2

Позафракційні

1

0

1

0

2

Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Перше засідання сьомої сесії міської ради завершено. Дякую всім за
роботу!
Наступне засідання сьомої сесії міської ради відбудеться 22 грудня
2016 року.

Міський голова

А. Райкович

