УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 24
третього засідання сьомої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 27 грудня 2016 року

м. Кропивницький

Третє засідання сьомої сесії міської ради сьомого скликання веде
міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування “Рада-В”.
Шановні депутати!
На третє засідання сьомої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося
28 депутатів. Відсутні 15 депутатів. Кворум, необхідний для проведення
третього засідання сьомої сесії, є. Розпочинаємо роботу.
Шановні депутати!
У роботі третього засідання сьомої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у
м. Кропивницькому 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.
До складу робочої президії було обрано голову постійної комісії міської
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Гамальчука
Миколу Павловича, також затверджено порядок денний сьомої сесії міської
ради. Матеріали у вас на руках. Продовжуємо розгляд питань порядку
денного.
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Шановні депутати!
Ми зупинилися на розгляді питання ‟Про звіти голів постійних комісій
Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, заслухали звіт голови
постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Деркаченка Ю.О., голови постійної комісії міської ради з питань
діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення
нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації,
регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної
діяльності Демченка М.І., але рішення щодо заслуханих звітів не прийняті.
Які будуть пропозиції?
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Прошу повернутися до розгляду питання ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416”, проект рішення міської
ради за реєстраційним № 886, щодо затвердження ставок земельного податку
по місту Кіровограду на 2017 рік, стосовно гаражних кооперативів. Якщо це
питання не буде розглянуте та підтримане, то автоматично запрацює
підвищена ставка.
Прошу повернутися сьогодні до розгляду цього питання.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
У мене є пропозиція продовжити роботу сесії. Порядок денний сьомої
сесії затверджений. Згідно з ним ми повинні працювати.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В.
повернутися до розгляду питання ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416”, проект рішення міської
ради за реєстраційним № 886. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 3,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Є пропозиція відкласти розгляд питання ‟Про звіти голів постійних
комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, зараз розглянути
питання щодо затвердження профільних програм та щодо регулювання
земельних відносин, а потім заслухати звіти.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С.
розглянути питання щодо затвердження профільних програм, щодо
регулювання земельних відносин, а потім розглянути питання ‟Про звіти голів
постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 1,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся до депутатів з
проханням зважено підійти до вирішення питання щодо затвердження
ставок земельного податку по місту Кіровограду на 2017 рік.
Райкович А.П.:
Я ще раз пропоную повернутися до розгляду питання ‟Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416”, проект
рішення міської ради за реєстраційним № 886, після того, як ми увійдемо в
нормальний режим роботи.
Під час перерви ми порадимося спільно з керівниками фракцій щодо
цього питання.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Олеже Володимировичу!
Ваша фракція має всі повноваження для формування порядку денного.
Секретар міської ради безпосередньо вніс на розгляд ради такі проекти рішень,
що зараз ми знаходимося в тупику. Треба було думати тоді, коли формувався
порядок денний, а також коли вносилися пропозиції щодо заміни голів
постійних комісій всупереч законодавству.
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Райкович А.П.:
Переходимо до роботи сесії. Пропоную продовжити заслуховувати звіти
голів постійних комісій міської ради.
Надаю слово голові постійної комісії міської ради з питань
промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав
споживачів Бєжану М.М.
Бєжан М.М., голова
промисловості, транспорту,
споживачів, зачитав звіт
промисловості, транспорту,
споживачів (додається).

постійної комісії міської ради з питань
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав
постійної комісії міської ради з питань
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав

Зайченко В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Пропоную:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів
Бєжана М.М. взяти до відома.
2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії
міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери
послуг, захисту прав споживачів Бєжана М.М. на один рік.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Що можна покращити в роботі комісії та чи можна покращити роботу
комісії завдяки зміні голови комісії? Зміна інших голів постійних комісій
вплине на роботу цих комісій?
Бєжан М.М.:
Не все залежить тільки від голови постійної комісії. Є члени комісії, які
приймають активну участь в її роботі. За весь період роботи до мене не було
претензій.
Смірнов В.О.:
Я ставлю такі запитання, щоб всі присутні депутати зрозуміли, що ми не
тим займаємося, а саме щодо заміни голів постійних комісій та внесення змін
до Положення, які суперечать законодавству. Заміна голови постійної комісії
ні на що не вплине в жодній постійній комісії. Це проста боротьба за владу та
намагання поставити підконтрольних депутатів на посади голів постійних
комісій.
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Шановний Михайле Михайловичу!
Я подавав депутатський запит стосовно можливості створення
маршруту громадського транспорту через мікрорайон ‟Некрасівка”.
Пропонувалося постійній комісії спільно з управлінням розвитку транспорту
та зв’язку опрацювати можливість вирішення цього питання. Ви не голосували
за цей депутатський запит. Поясніть, чому?
Бєжан М.М.:
Було б добре, якби Ви дійсно були націлені на результат. Депутатський
запит я отримав за 5 хвилин до прийняття рішення. Ви не зверталися з цим
питанням до управління розвитку транспорту та зв’язку. Вважаю, що спочатку
Вам необхідно було звернутися до профільного управління та обговорити
можливість вирішення цього питання. Якби це було зроблено, за можливості,
цей маршрут вже існував би.
Капітонов С.І.:
Вимоги, зазначені у депутатському запиті, не потрібно опрацьовувати за
5 хвилин. Треба було підтримати депутатський запит та опрацювати його. Але
Ви просто не підтримали мій запит.
Депутати Демченко М.І., Бєжан М.М., Маламен Г.С. обговорили
питання, порушене депутатом Капітоновим С.І.
Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟ВО ‟Свобода”,
депутатська група ‟Європейський вибір”):
Питання щодо функціонування та збільшення маршрутів громадського
транспорту озвучувалися багатьма депутатами, подавалися у депутатських
зверненнях. Про існування таких проблем Ви знаєте.
Особисто я не помітив вирішення проблем з перевезеннями пасажирів в
місті. Що постійна комісія зробила для того, щоб більше сполучити місто
маршрутами громадського транспорту?
Бєжан М.М.:
Це питання до управління розвитку транспорту та зв’язку. Рішення
комісії мають рекомендаційний характер.
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Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Зараз йде договірна кампанія з перевізниками. Всі конструктивні
зауваження та пропозиції прийняті до розгляду та виставлені у вигляді чітких
вимог з боку міської ради, виконавчого комітету. Зараз час для того, щоб
депутати зверталися до профільного управління та вирішували нагальні
питання.
Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка):
У мене запитання щодо соціальних карток. Я підтримую ініціативу та
соціальну спрямованість торговельних мереж ‟Копілка” та ‟Ятрань”. Я був
присутній на засіданні постійної комісії, коли комісія заслуховувала
інформацію про стан реалізації Програми щодо впровадження соціальних
карток. Звучали зауваження членів комісії до відповідних виконавчих органів
щодо певної бездіяльності в розширенні мережі. Видано 26 тис. соціальних
карток. В той же час, що зроблено виконавчими органами, щоб розширити цю
мережу, збільшити асортимент та кількість товарів? Комісія тоді надала
доручення підготувати звіт про проведену роботу в цьому напрямку.
Що на сьогоднішній момент зроблено, тому що ситуація критична, люди
знаходяться на межі виживання.
Бєжан М.М.:
26 тис. соціальних карток ‒ це дуже багато. На засіданнях комісії я
говорив, що в першу чергу була досягнута кількість, а якість реалізації карток
треба підвищувати. У мене були претензії до управління щодо якості
моніторингу товару. Після цього ситуація змінилася. Була рекомендація
більше співпрацювати з товаровиробниками, які могли б надавати нам
продукцію за дешевшими цінами, щоб торговельні мережі могли її
реалізовувати. Така робота також була проведена.
Райкович А.П.:
Ви знаєте, що це суто добровільний соціальний проект без участі
держави. Я згоден, що треба поновити рекламу цього проекту і таким чином
залучати до нього соціально орієнтований бізнес.
Бойко С.В.:
Як безпосередній користувач громадського транспорту хочу зазначити,
що після 8-ої години вчора навіть з центру міста в район вул. Полтавської не
можливо виїхати (навів приклади).
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Якщо раніше така ситуація могла спостерігатися після 22-ої години, то
зараз з 20-ої. Це реальна проблема.
Які заходи вживалися з цього приводу постійною комісією, які
рекомендації надавалися профільному управлінню та які результати, не
беручи до уваги, що зараз поновлюються договори і це буде проговорюватися?
Бєжан М.М.:
На засіданнях комісії ми розглядали скарги та іншу інформацію, яка
надходила в письмовій формі, запрошували перевізників та вирішували
питання.
Я вперше чую про озвучену проблему.
Райкович А.П.:
Олександре Володимировичу (звертається до Мосіна О.В.)!
Зафіксуйте це питання та візьміть його на контроль. Графіки з
пасажироперевезень повинні виконуватися.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
В липні було підтримано мій депутатський запит, відповідно до якого
виконавчий орган Кіровоградської міської ради ‒ управління розвитку
транспорту та зв’язку, було зобов’язане вжити невідкладних заходів щодо
встановлення GPS-передавачів на транспортних засобах, які здійснюють
регулярні пасажирські перевезення в місті. Також ці передавачі повинні бути
підключеними до єдиної міської системи диспетчеризації, сама система мала
бути вдосконалена. Управління розвитку транспорту та зв’язку мало провести
прозорий, відкритий конкурс щодо визначення виконавця робіт з її
удосконалення. Більше всього скарг надходить саме на те , що перевізники не
дотримуються режиму руху.
Оскільки рішенням було визначено відповідальних осіб, а постійна
комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг,
захисту прав споживачів мала контролювати його виконання, чи вивчалася ця
ситуація? Скільки на сьогоднішній день транспортних засобів підключено до
єдиної міської системи диспетчеризації?
Чи відомо Вам про спроби провести конкурс щодо удосконалення цієї
системи? Чи обговорювалося це питання в рамках засідань постійної комісії
та які перспективи його вирішення?
Бєжан М.М.:
На засідання постійної комісії запрошувалися керівники підприємствперевізників. Обговорювалося питання щодо встановлення GPS-передавачів
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на транспортних засобах. Але на сьогоднішній день жоден з перевізників
цього не зробив. Для того, щоб вирішити це питання, треба розробити
відповідну програму.
Цертій О.М.:
Комісія може надати відповідні рекомендації виконавчим органам
міської ради розробити механізм, який можна буде запропонувати на розгляд
сесії.
Я також задавав запитання щодо модернізації та удосконалення єдиної
міської системи диспетчеризації. Комісія мала контролювати цей процес. Це
питання розглядалося комісією?
Бєжан М.М.:
Не розглядалося. Управління розвитку транспорту та зв’язку не
надавало матеріалів.
Цертій О.М.:
Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі,
сфери послуг, захисту прав споживачів є однією з наймісткіших комісій в
плані функціональної спрямованості: розвиток промисловості, енергетики,
транспорту, зв’язку, торгівлі, захист прав споживачів.
Я проаналізував кількість проведених засідань постійної комісії. Комісія
збиралася лише 10 разів. Розуміючи обсяг проблем в цих сферах, чому комісія
не збирається частіше, щоб аналізувати всі нагальні проблеми та надавати
рекомендації виконавчим органам?
Бєжан М.М.:
Вважаю, що десять проведених засідань, на яких був кворум, це
нормальна кількість для роботи. Від депутатів також не було жодних
пропозицій.
Бойко С.В.:
Пояснив повноваження постійних комісій. Як Ви оцінюєте роботу
управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення та
управління розвитку транспорту та зв’язку? Чи спрацювали управління?
Бєжан М.М.:
У нас нові керівники управлінь. Я міг би дати добру оцінку щодо роботи
управлінь, але ще є над чим працювати.
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Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В.:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань промисловості,
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів
Бєжана М.М. взяти до відома.
2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії
міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери
послуг, захисту прав споживачів Бєжана М.М. на один рік.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 9,
“проти” – 1,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 15.
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”

5

0

0

0

5

“НАШ КРАЙ”

0

0

1

5

6

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

0

1

0

3

4

“Опозиційний блок”

0

0

0

4

4

‟УКРОП”

3

0

0

0

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

0

2

1

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

1

0

1

“Рідне місто”

0

0

3

0

3

ВО ‟Свобода”

0

0

0

2

2

Позафракційні

1

0

0

0

1
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Волков І.В., голова постійної комісії міської ради з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, зачитав
звіт постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Я також є членом цієї постійної комісії. Попередній період діяльності
був не зовсім правильний в тому, що ми не працювали над прибутковою
частиною бюджету. Пропоную хоча б раз на квартал розглядати інформацію
основних управлінь, які поповнюють бюджет. Можливо є певні резерви. При
формуванні міського бюджету на 2017 рік ми бачили, що була закладена не
надто напружена цифра по прибутковій частині.
Шановний Ігоре Вікторовичу!
Прошу на майбутнє забезпечити роботу щодо опрацювання прибуткової
частини міського бюджету спільно з управліннями, які забезпечують
поповнення міського бюджету.
Волков І.В.:
Я і погоджуюся з цією пропозицією, і не погоджуюся. Перенесення
розгляду питання щодо звільнення від сплати податку за землю комунальних
підприємств обласного та міського підпорядкування на сьогоднішнє засідання
було націлено на те, щоб не втрачати дохідну частину міського бюджету.
Стосовно того, що треба працювати над дохідною частиною міського
бюджету ‒ є істиною. Якщо б під час засідання постійної комісії звучала така
пропозиція, то можна було б присвятити окреме засідання комісії для розгляду
цього питання.
Краснокутський О.В.:
Коли ми звільняємо комунальні підприємства, це не досить великі
втрати для бюджету. У минулому скликанні мене цікавило питання, скільки
рішень було прийнято міською радою, а скільки договорів не укладено. Тоді
виявилося, що з понад 300 договорів не надходили кошти. В цьому скликанні
ми не займалися цим питанням. Тому пропоную більш прискіпливо дивитися
на це у майбутньому. Це досить значні кошти.
Сьогодні я буду наполягати розглянути питання щодо гаражних
кооперативів. Я маю розрахунки, скільки буде втрачати міський бюджет. Він
буде втрачати 206,0 тис. грн на рік. У мене складається враження, що хтось
намагається, щоб дідусі та бабусі продали за безцінь свої гаражі, а хтось
отримав від цього користь.
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Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний Андрію Павловичу!
Після відповідей на запитання прошу поставити на голосування
пропозицію:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волкова І.В. взяти
до відома.
2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку Волкова І.В.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Я є членом постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та можу
порівнювати її роботу з іншими постійними комісіями. Хочу сказати, що
робота нашої постійної комісії організована правильно, ефективно. В цьому
сенсі голова постійної комісії повністю виконує свої обов’язки. Більше того,
він спрямовує членів комісії на вирішення більш актуальних питань, які треба
вирішувати, в тому числі щодо надходжень до міського бюджету.
Хочу зауважити, що багато проектів рішень, які піднімалися, впливали
на надходження до міського бюджету, обговорювалися і задавалися у сесійній
залі.
Тому вношу пропозицію:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волкова І.В. взяти
до відома.
2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку Волкова І.В.
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Хочу озвучити позицію фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”. Ми
прибули сьогодні на засідання сесії для того, щоб підтримати програми,
підготовлені Головним управлінням житлово-комунального господарства.
Сьогодні ми не голосуємо за звіти голів постійних комісій, тому що вважаємо,
що їх треба розглядати разом з уже попередньо заслуханими, в тому числі ми
не будемо голосувати за звіт нашого однопартійця ‒ депутата Гамальчука М.П.
Пропонуємо відкласти розгляд цього питання.
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановна громадо!
Хочу звернути увагу громадськості на позицію фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”. Секретар міської ради, який є членом цієї фракції, формує
порядок денний, включає це питання до порядку денного, а тепер, коли немає
відповідної кількості голосів, фракція відмовляється голосувати за це питання.
Краснокутський О.В.:
Вважаю, що не потрібно давати оцінку нашим діям. На початку
засідання сесії я говорив, що пропоную розглянути рішення з питань, які
потребують вирішення до нового року, в тому числі стосовно земельного
податку (гаражних кооперативів), яке стосується 90 % мешканців міста.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Секретар міської ради ‒ це секретар для всього депутатського корпусу.
Не треба підміняти поняття.
Смірнов В.О.:
Шановні колеги!
Хто голосував за проект порядку денного в тому вигляді, в якому його
затверджено, підтримував включення цього питання і наполягав на його
розгляді? Коли надходили пропозиції відкласти розгляд цього питання,
завдяки вам були внесені зміни до Положення про постійні комісії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання. Тепер, коли у вас немає
голосів, щоб замінити всіх голів постійних комісій, ви відмовляєтеся
голосувати.
Райкович А.П.:
Є ще запитання безпосередньо до голови постійної комісії міської ради
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку Волкова І.В.? Немає.
Цертій О.М., підтримав виступ депутата Смірнова В.О. щодо внесення
змін до Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання, запропонував припинити взаємні звинувачення та продовжити
розгляд питання ‟Про звіти голів постійних комісій Кіровоградської міської
ради сьомого скликання”.
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Райкович А.П.:
Відповідно до озвучених пропозицій ставлю на голосування
пропозицію:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волкова І.В. взяти
до відома.
2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку Волкова І.В.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 12,
“проти” – 0,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Гамальчук М.П., голова постійної комісії міської ради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту населення, зачитав звіт постійної комісії
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
(додається).
Райкович А.П.:
Пропоную спочатку поставити запитання Миколі Павловичу, дати
можливість відповісти, щоб він міг зайняти робоче місце, а потім перейти до
виступів.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Шановний Миколо Павловичу!
Нещодавно зі складу постійної комісії з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення було виведено одного члена комісії. Є досвід,
коли саме за аналогічних причин півроку не працювала наша постійна комісія.
Чому Ви не виступили проти, оскільки виведення члена комісії блокує її
роботу?
Також коли у нас припиниться таке явище, як вимагання в медичних
закладах коштів за пологи, за здачу аналізів та інше?
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Гамальчук М.П.:
Дійсно, це питання заслуговує на увагу. Але ж всі добре розуміють, що
не вистачає коштів на придбання матеріалу, щоб зробити повноцінний аналіз.
У зв’язку з цим пацієнти користуються платними послугами.
Якщо у Вас вимагають кошти, то потрібно вимагати чек.
Демченко М.І.:
Мені надали чек, але ж з мене вимагали кошти.
Гамальчук М.П.:
Це питання треба досить прискіпливо вирішити та за можливості
виділити додаткові кошти на придбання хімічних реактивів, щоб мати змогу
робити безкоштовні аналізи населенню. Соціально захищеним верствам
населення аналізи робляться безкоштовно.
Стосовно першого питання, я сам звертався до багатьох депутатів з
проханням підтримати постійну комісію та увійти до її складу, щоб до складу
комісії увійшли жінки. Але постійна комісія з питань охорони здоров’я та
соціального захисту населення не користується популярністю, тому що
вимагає дуже багато роботи.
Також я не можу змусити депутата залишитися у складі постійної
комісії. Депутат сам обирає в якій комісії працювати.
Прошу депутатів звернути увагу на нашу комісію та писати заяви щодо
входження до її складу.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію:
1. Звіт голови постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення Гамальчука М.П. взяти до відома.
2. Продовжити термін перебування на посаді голови постійної комісії
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
Гамальчука М.П.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 13,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
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Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ми розглянули блок питань порядку денного та заслухали звіти голів
постійних комісій міської ради. Є ряд питань, розгляд яких був
відтермінований.
Також прошу віднестися з порозумінням та включити до 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” у зв’язку із надходженням з обласного бюджету субвенції.
Кошти треба терміново перерозподілити та використати у цьому році.
Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка):
Я повністю підтримую цю пропозицію. Але давайте будемо
дотримуватися вимог Регламенту. Якщо ми хочемо сформувати порядок
денний засідання сесії, значить нам потрібно повернутися до формування
порядку денного більшістю присутніх в сесійній залі депутатів (18 осіб), тому
що порядок денний засідання у нас не затверджено. Далі необхідно включити
питання, які озвучував депутат Краснокутський О.В., озвучене Вами питання
та перенесені питання.
Райкович А.П.:
Ці питання були включені до порядку денного і розглядалися, але не
набрали більшості голосів. Питання, яке піднімає депутат Краснокутський,
включене до порядку денного за порядковим № 42. Також ми розглядали
питання щодо внесення змін до міського бюджету, але знову надійшли
субвенції.
Проаналізувавши важливість розгляду питань та настрої депутатів, я
бачу, що після перерви депутати можуть не зібратися. Тоді кошти не будуть
використані.
Ставлю на голосування пропозицію включити до 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 № 904. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 739 “Про внесення доповнень до порядку
денного сьомої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”
(додається).
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 № 904. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
У мене є прохання, у разі надходження додаткових субвенцій по галузі
медицини та освіти (ми очікуємо, що такі кошти можуть надійти), в робочому
порядку, за погодженням з головою постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
внести відповідні правки до даного проекту рішення, про які доповісти на
наступному засіданні сесії.
Є необхідність доповіді? Немає.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 740 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський
бюджет на 2016 рік” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
До перерви прошу розглянути питання за порядковим № 41
‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015
№ 4416”, проект рішення за реєстраційним № 886, вирішення якого чекають
громадяни, щоб управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища мало змогу опрацювати його.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. повернутися та
розглянути наступним питання ‟Про внесення змін до рішення
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Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416”, проект рішення за
реєстраційним № 886. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
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:
За даними податкової надходження від сплати земельного податку за
відсотковою ставкою, зазначеною в проекті рішення, складає
близько 350 тис. грн за рік. Якщо ми змінимо ставку оподаткування з 0,1 %
на 0,03 %, втрати доходів до бюджету будуть становити близько 245,0 тис. грн.
Окремо ставилося питання щодо житлового фонду. Надходження
становлять близько 204,0 тис. грн. Якщо ми змінимо ставку оподаткування з
0,1 % на 0,03 %, втрати доходів до бюджету будуть становити близько
142,0 тис. грн.
Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка):
Даним проектом рішення пропонується встановити ставки земельного
податку на наступний рік. Я так розумію, що на адресу управління надходили
звернення про те, що для користувачів гаражів це досить пристойні суми. Які
це суми?
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Якщо гаражний кооператив на 100 гаражів сплачував за рік 40,0 тис. грн
земельного податку, то якщо ми не підтримаємо даний проект рішення, ця
сума збільшиться в 10 разів. Через це виникла пропозиція, зазначена у проекті
рішення. Наші колеги у смт Новому затвердили ставку земельного податку в
розмірі 0,03 %. Ми не змогли встановити ставку 0,03 % на 2016 рік. Мешканці
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нашого міста сплачували більше ніж по іншим містам. Втрат для бюджету не
буде, тому що люди просто не будуть сплачувати ці кошти.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
У мене є великі сумніви відносно озвученої цифри. Стосовно податку на
землю з фізичних осіб хочу зауважити, що у міському бюджеті на 2017 рік
заплановані надходження в розмірі 2,2 млн грн. Ви говорите про 200,0 тис. грн.
Тут є колізія. Чому на стільки відрізняються ці цифри?
Владов Р.П.:
Цю цифру надала податкова.
Цертій О.М.:
Вважаю, що нам не варто так ризикувати особливо стосовно житлового
фонду. Пропоную виключити цю фразу з проекту рішення.
Краснокутський О.В.:
Прошу не вносити озвучені зміни до проекту рішення. Всі пам’ятають,
як водоканалом в платіжках враховувалися площі газонів на прилеглих до
житлових будинків територіях. Тоді люди загубили всі свої квітники, щоб не
сплачувати ці кошти.
Пропоную підтримати даний проект рішення в запропонованій редакції.
Райкович А.П.:
Олександре Миколайовичу!
Є ще один нюанс. Коли була встановлена податкова ставка на землю для
садово-дачних кооперативів в розмірі 0,1 %, люди просто не сплачували
кошти. Була сплачена сума, яка озвучувалася. Якщо ми не змінимо цю ставку,
то отримаємо аналогічну до минулого року ситуацію. Ми запланували
надходження в сумі 2,2 млн грн, а фактично отримаємо 200,0-300,0 тис. грн.
Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому.
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” – 5.
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Прийнято рішення № 741 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416” (додається).
Райкович А.П.:
Відповідно до вимог Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 13.18.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

допомогою

Зареєструвалося 27 депутатів, відсутні 16 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. До розгляду
пропонується питання “Про депутатські запити депутатів міської ради”.
Наступними пропоную розглянути питання, розгляд яких було
відтерміновано. Надаю слово депутату Демченку М.І.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
В мережі Інтернет я побачив статтю В. Лебедєва під назвою ‟Для міської
влади не існує милосердя” (коротко ознайомив зі статтею щодо безхатьків).
Зараз у притулку для безхатьків та малозабезпечених людей триває ремонт.
Але власних коштів громадської організації вистачило лише на те, аби
поштукатурити стіни. Організація почала співпрацювати з двома
бізнесменами, які щороку виділяють невеликі кошти для утримання притулку.
Щомісяця необхідно сплачувати 3,500 тис. грн за житлово-комунальні
послуги. Щоб закупити двоярусні ліжка, необхідно 300,0 тис. грн. Також треба
вирішити ряд інших питань.
Я зустрівся з представниками громадської організації ‟Дім допомоги
‟Милосердя”. Керівник громадської організації обурюється та говорить про
те, що декілька разів записувався на прийом до міського голови, але так і не
зміг потрапити. На запитання, чи допомагає притулку депутат на окрузі, мені
відповіли, що ні. В цьому притулку перебуває 300-350 осіб. Ми не можемо
стояти осторонь цієї проблеми.
Вважаю, що необхідно доручити відповідним соціальним службам
розробити Програму підтримки будинку ‟Милосердя”, яку винести на
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затвердження сесії та за результатами коригування міського бюджету за перше
півріччя передбачити фінансування цієї Програми.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Дуже добре, що через десять років, як нами було порушене це питання,
почалося його обговорення. Але, на жаль, депутати попередніх скликань не
підтримали пропозицію та не виділили приміщення під розміщення закладу
для безхатьків (перелічив приміщення, які пропонувалося виділити під
розміщення притулку для безхатченків). Допоки депутати будуть закривати
очі на цю проблему, ситуація не зміниться.
Я хочу, щоб ви розуміли, що поки заклад, який працює в режимі
реєстрації, не почав підводити підсумки, навіть не було відомо скільки є цих
людей.
Дійте в межах правового поля. Держава чітко визначила перелік та типи
закладів для людей без певного місця проживання. Якщо поліція займається
розкриттям злочинів, то цим не може займатися громадська організація, яка
має найкращі мотиви.
Коли В. Лебедєв розпочинав роботу громадської організації, на нього
писали скарги в органи прокуратури та інші. Першими, хто захистив цю
громадську організацію, були ми, тому що вважали, що він чинить правильно.
Але жодна громадська організація згідно з законом не має права здійснювати
реєстрацію таких громадян, видавати документи встановленого зразка, не має
права доступу до електронної загальноукраїнської бази даних щодо реєстрації
цих людей.
Давайте будемо дотримуватися вимог закону та створимо державний
заклад, як це повинно бути. Ми готові допомагати громадським організаціям,
але не потрібно підміняти поняття. Дякую.
Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка):
Шановні колеги!
Олеже Володимировичу!
Я знаю, що Ви постійно піднімаєте це питання, та про труднощі, з якими
Ви зіштовхувалися під час його вирішення. Як депутат Ви були ініціатором
розгляду цих питань на сесіях у минулій каденції, але, на жаль за десять років
питання так і не вирішено. Настав час його вирішувати.
З точки зору законодавства, певної бюрократичної складової, Ви
абсолютно праві. Але час не стоїть на місці. Ми як орган місцевого
самоврядування вправі делегувати частину своїх повноважень громадським
організаціям або ініціативним групам громадян нашого міста. Якщо робота
організації має позитивний результат, то потрібно вивчити її досвід. Вони не
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претендують на доступ до державних баз даних, а просто виконують свою
справу відносно соціалізації цих людей, надання елементарних речей та
харчування.
Ми можемо делегувати їм частину повноважень у питаннях догляду за
цими людьми та співпраці з державними органами, виділити кошти, щоб дати
змогу працювати в цьому напрямку набагато ширше і таким чином допомогти.
Немає нічого страшного в тому, що є громадські активісти, яким вдається
виконувати цю роботу краще за виконавчі органи.
В Україні є міста, які працюють за цією системою. Пропоную
підтримати депутатський запит депутата Демченка М.І., щоб отримати
результат.
Краснокутський О.В.:
На договірних засадах ми співпрацюємо з громадськими організаціями.
До речі, це не єдина громадська організація, яка фахово співпрацює з
безхатченками (навів приклади). Ця форма роботи називається
переадресуванням клієнта, коли одна організація, яка не має визначених
законом повноважень на вчинення певних дій, виконавши свої функції,
переадресовує клієнта до іншої організації. Ми це робимо, в тому числі з
громадськими організаціями. Вони переадресовують своїх клієнтів нам, а ми
їх соціалізуємо, паспортизуємо і так далі.
Але я за те, щоб професійно робити справу без зайвого галасу.
Виконавчим органом міської ради під розміщення зазначеного закладу було
запропоноване приміщення, яке знаходиться на території міста.
Нехай управління власності міської ради подасть проект рішення про
виділення цього приміщення, а депутати за це проголосують.
Райкович А.П.:
Ми це питання підготуємо, оприлюднимо та поставимо на голосування.
Я бачив це приміщення, його треба задіяти, інакше воно зруйнується, але
забезпечивши дотримання всіх правових, санітарних та інших норм.
Прозвучав депутатський запит. Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні міський голово, колеги, громадо!
За Регламентом депутат має право поставити депутатське запитання до
працівників виконавчих органів, на яке отримати відповідь протягом засідання
сесії.
Перше запитання стосується доступу до публічної інформації. Була
ситуація, коли з сайту повністю зникли матеріали ‒ розділ ‟Проекти рішень”.
Потім його відновили, але у відмінному від початкового вигляді. До цього не
було жодних проблем. Те ж стосується проекту порядку денного шостої сесії.
Останній випадок ‒ додатки до програми, яку сьогодні ми будемо розглядати,
оприлюднили 21 грудня, але станом на 26 грудня вони відсутні на сайті.
По-перше, хочу звернути увагу правоохоронних органів, відповідного
підрозділу СБУ та національної поліції на ситуацію із розміщенням публічної
інформації на сайті.
У мене є запитання до керівника відділу по роботі із засобами масової
інформації Якуніна С.В. Надайте, будь ласка, інформацію, хто давав Вам
розпорядження видаляти матеріали з сайту та в який спосіб?
Друге моє запитання стосується ситуації щодо голів постійних комісій,
яку ми маємо на сьогоднішній день. Незрозуміло, станом на сьогодні голови
постійних комісій діють чи не діють?
Зачитав вимоги Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”
щодо створення та повноважень постійних комісій.
Хотів би почути відповідь керівника юридичного управління.
Також, Марино Олександрівно, Ви відчуваєте відповідальність за
правові колізії, в які входить міська рада завдяки Вашому вільному
трактуванню законів?
Коли при обговоренні наголошувалося на відхиленні від норм
законодавства у змінах до Положення про постійні комісії, то Ви по-різному
трактували вимоги. Зараз ми маємо незрозумілу ситуацію з головами комісій.
Міська рада протягом двох засідань не може дійти згоди щодо правильного
рішення. Ваша задача ‒ це професійний юридичний аналіз проектів рішень. Це
Ваша відповідальність. Я наголосив на цьому, щоб у подальшому Ви надавали
більш чіткі експертні висновки щодо підготовлених проектів рішень.
Райкович А.П.:
Протягом сесійного засідання
підготуватися та надати відповідь.

прошу

відповідних

спеціалістів
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У депутатів є ще депутатські запити? Немає.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на
2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 776. Доповідає
Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму міської ради.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Чи враховані пропозиції щодо хору ‟Ветеран”?
Назарець А.Ф., начальник відділу культури і туризму міської ради:
Так. У проекті Програми передбачені видатки щодо хору ‟Ветеран”.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Даний проект Програми більше схожий не на програму розвитку, а на
звіт про заходи, які були здійснені у 2016 році. У розділі ‟Мета і завдання”
містяться декілька речень загального порядку. Проект не можна назвати
довгостроковою Програмою і перспективою, тому вношу пропозицію змінити
проект рішення та затвердити Програму розвитку культури і туризму в
м. Кропивницькому лише на 2017 рік.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
На засіданні постійної комісії з питань бюджету також обговорювалося
питання щодо проведення в місті щорічного мистецького фестивалю, на який
з державного бюджету виділяються кошти. Я тоді ставив запитання, чи
враховані заходи та фінансування відповідно до цього? Чи будуть проводитися
заходи на місцевому рівні, щоб ці кошти використовувалися саме на
місцевому рівні, чи будуть проводитися підготовчі роботи для того, щоб
повідомити мешканців, що відбудеться такий захід?
Райкович А.П.:
Цей захід не планувався відділом культури і туризму. Він планувався
робочими групами народних депутатів, але не має підтвердження та
фінансування. Коли вирішиться це питання, то ми в робочому порядку його
опрацюємо та врахуємо. Державний бюджет надасть фінансування обласному
бюджету. Якщо обласна рада надасть нам функції щодо управління цими
коштами, то ми будемо їх використовувати.
Назарець А.Ф.:
Нами надані пропозиції до департаменту культури облдержадміністрації
щодо проведення в рамках конкурсу ‟Вересневі самоцвіти” свого пісенного
фестивалю. Якщо кошти надійдуть, то наші пропозиції будуть враховані.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. внести зміни до даного
проекту рішення, а саме затвердити проект Програми розвитку культури і
туризму в м. Кропивницькому на 2017 рік. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 742 “Про затвердження Програми розвитку
культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в
місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 803. Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Доповідь відбувається з демонстрацією слайдів на екрані проектора.
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Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
На ваш розгляд пропонується проект рішення за реєстраційним № 803
“Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки
руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Програма розвитку
дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 20172021 роки (далі – Програма) розроблена Головним управлінням житлово–
комунального
господарства
з
метою
забезпечення
ефективного
функціонування та розвитку вулично–дорожньої мережі, проведення
капітальних та планово-попереджувальних ремонтів, здійснення комплексу
заходів з утримання дорожнього господарства міста у належному технічному
стані у відповідності з вимогами правил, норм та стандартів.
Програма на 5 років визначає загальний порядок планування, ремонту,
утримання і фінансування робіт з комплексного ремонту та утримання
дорожнього господарства міста, а також встановлює певний перелік заходів,
об'ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення технічного стану
і утримання об’єктів вулично–дорожньої мережі міста Кропивницького.
Програма розроблена у відповідності із вимогами законів України
‟Про дорожній рух”, ‟Про автомобільні дороги”, ‟Про місцеве
самоврядування в Україні”, ‟Про благоустрій населених пунктів”, вимогами
Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому Національної поліції
України, на підставі звернень і зауважень жителів міста, а також можливостей
фінансового забезпечення проведення будівельних і ремонтних робіт на
вулицях міста.
На основі цієї Програми здійснюватиметься прийняття рішень щодо
забезпечення належного функціонування мережі автомобільних доріг міста
Кропивницького та подальшого її розвитку у 2017-2021 роках.
Протяжність вулично-дорожньої мережі складає 507,9 км: з
асфальтобетонним покриттям – 302,6 км (59,6 %), з удосконаленим – 205,3 км
(40,4%).
Переважна більшість автомобільних доріг загального користування
у м. Кропивницькому була побудована в 60-80-х роках минулого століття.
Транспортно-експлуатаційний стан доріг переважної більшості
автомобільних доріг не відповідає сучасним вимогам і потребує поліпшення з
урахуванням соціально-економічних потреб міста.
Основна проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний
стан автомобільних доріг у місті Кропивницькому не в повній мірі забезпечує
швидкий, комфортний, економічний і безпечний рух транспортних засобів.
Основними причинами виникнення проблеми є:
низький рівень фінансування дорожніх робіт;
швидке руйнування дорожніх конструкцій, спричинене збільшенням
вагових навантажень від транспортних засобів, інтенсивністю руху, на які
існуюча мережа доріг не розрахована;

26

через недостатнє фінансування порушуються нормативні міжремонтні
строки;
зношеність інженерних мереж міста;
відсутність розгалуженої системи водовідведення.
Розв’язання цих проблем буде здійснюватися за такими напрямками:
розвиток мережі автомобільних доріг;
поліпшення
транспортно–експлуатаційного
стану
існуючих
автомобільних доріг;
будівництво нових та реконструкція і ремонт діючих автомобільних
доріг;
будівництво і капітальний ремонт тротуарів;
реконструкція існуючих та будівництво нових світлофорних об’єктів,
підсвічення дорожніх знаків;
підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки
автомобільних доріг;
підвищення якості автомобільних доріг за рахунок впровадження
проектних рішень та сучасних технологій;
посилення контролю за якістю виконання дорожніх робіт і дотриманням
гарантійних обов’язків.
Виконання забезпечить:
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від
руйнування;
ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі
маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом
проведення на них ремонтних робіт;
покращення транспортного та пішохідного зв’язку та безпеки
дорожнього руху;
покращення експлуатаційного стану доріг, вулиць та тротуарів в місті;
проведення ремонтних робіт на об’єктах доріг комунальної власності,
віднесених до інфраструктурного розвитку територій;
ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що
виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та
технологій;
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
вчасне надання медичної допомоги, шляхом зменшення часу на виїзд за
викликом швидкої медичної допомоги;
підвищення рівня комфортного проживання мешканців міста;
економія коштів на паливно-мастильні матеріали мешканців міста, за
рахунок скорочення довжини щоденних маршрутів, відповідно зменшення
обсягів викиду СО2.
Заходи щодо забезпечення виконання Програми у 2017 році:
капітальний ремонт доріг ‒ 36 300,00 тис. грн:
вул. Тараса Карпи (від вул. Пашутінської до вул. Кропивницького);
вул. Авіаційна (від вул. Павла Сніцара до вул. Варшавської);
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дороги по пров. Маріупольському (від вул. Бобринецький шлях
(40-річчя Перемоги) до
вул. Квіткової), по вул. Квітковій
(від пров. Маріупольського до вул. Микитенка);
вул. Курортна (від вул. Яновського до вул. Глинки);
вул. Рум’янцева (від вул. Курортної до вул. Глинки);
вул. Миколи Смоленчука (вул. Пролетарська);
вул. Преображенська (від вул. Арсенія Тарковського до
площі Богдана Хмельницького);
вул. Велика Пермська;
вул. Короленка;
вул. Чигиринська (від вул. Олени Бур’янової до вул. Вокзальної);
пров. Левченка;
вул. Барболіна (від вул. Суворова до вул. Паркової).
Всі об’єкти, які визначені для капітального ремонту, являються
перехідними з 2015-2016 років. На всі об’єкти виготовлена проектнокошторисна документація, проведена експертиза.
В разі затвердження Програми, з настанням сприятливих погодних умов
розпочнеться будівельний сезон.
Щодо поточного ремонту доріг. На цей захід пропонується виділити
25 400,0 тис. грн
Перелік доріг буде сформовано після закінчення зимового періоду. Буде
проведено обстеження автомобільних доріг спільно з профільною постійною
комісією, депутатами по виборчих округах та згідно доручень, наданих
міським головою, профільним заступником, опрацьованих Головним
управлінням житлово-комунального господарства.
Програмою передбачені Заходи до 2021 року. Пропонуємо до уваги
перелік запропонованих капітальних ремонтів на об’єктах дорожньої
інфраструктури.
В першу чергу на 2018 рік пропонується провести капітальні ремонти:
просп.
Інженерів
(від
просп.
Промислового
до
просп. Університетського);
вул. Олександрійська (від вул. Преображенської до вул. Архітектора
Паученка);
вул. Олексія Єгорова (від вул. В’ячеслава Чорновола до
вул. Чайковського);
вул. Гетьмана Сагайдачного;
вул. Бєляєва (від вул. Євгена Тельнова до вул. Родникової);
вул. Олени Бур’янової.
На 2019 рік пропонується:
вул. Габдрахманова (від вул. Тобілевича до вул. Юрія Бутусова);
вул. Новозаводська;
просп. Промисловий (від вул. Мурманської до вул. Героїв України);
вул. Академіка Тамма;
вул. Героїв України.
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На 2020 рік:
вул. Вокзальна;
вул. Гоголя (від вул. Петропавлівської до вул. Вокзальної);
вул. Родникова (розширення та облаштування покриття до будинку
№ 67 по вул. Сергія Сєнчева).
На 2021 рік:
дорога від вул. Брестської до вул. Радищева;
вул. Архангельська (розширення на ділянці від вул. Шевченка до
вул. Олексія Єгорова);
вул. Мурманська;
вул. Холодноярська.
Це перелік об’єктів, який в разі виконання проектно-кошторисної
документації може бути наданий на співфінансування до бюджетів всіх рівнів.
Вартість ремонтно-будівельних робіт на 2017 рік складає
7082,80 тис. грн, у тому числі в сумі 212,484 тис. грн ‒ співфінансування за
рахунок коштів міського бюджету.
Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.
Реалізація проекту дозволить забезпечити надійне і якісне перевезення
автомобільним транспортом та рух пішоходів у межах міста, а також
залізничним транспортом у межах держави. Сприятиме поліпшенню місцевої
та регіональної транспортної інфраструктури: зв'язок із Черкаською,
Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською та Вінницькою
областями безпосередньо. А через них з іншими областями України.
Підвищить рівень дорожньої безпеки, дозволить збільшити пропускну
спроможність дороги з подовженням терміну експлуатації до 30 років.
Йдеться про капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по
пров. Об’їзному в м. Кропивницькому.
Інновації проекту.
Проектом передбачається улаштування монолітної бетонної плити,
обробленої праймером, товщиною 100-226 мм, із консольними звисами
150 мм з улаштуванням з обох боків монолітної плити монолітного тротуару,
загальною шириною 2,7 м та висотою 220 мм (розробник науково-виробнича
фірма ‟Мостопроект”).
Наступний проект:
вул. Кропивницького;
ділянка від вул. Полтавської до вул. Колодязної (довжина - 0,44 км,
ширина 16 м);
ділянка від вул. Колодязної до вул. Шевченка (довжина - 1,1 км,
ширина 7 м).
Вартість ремонтно-будівельних робіт складає 15318,00 тис. грн, у тому
числі 459,540 тис. грн ‒ співфінансування за рахунок коштів міського
бюджету.
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Виконання забезпечить:
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від
руйнування шляхом зменшення навантаження на існуючі в місті магістральні
вулиці;
ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі
маршрутів загального користування;
покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього
руху;
вчасне надання медичної допомоги шляхом зменшення часу на виїзд за
викликом швидкої медичної допомоги;
підвищення рівня комфортного проживання мешканців міста;
економія коштів на паливно-мастильні матеріали мешканців міста, за
рахунок скорочення довжини щоденних маршрутів, відповідно зменшення
обсягів викиду СО2.
Наступний об’єкт ‒ пров. Об’їзний, вул. Харківська, вул. Степана Разіна,
пров. Степовий з виходом на вул. Чайковського (довжина ділянки - 2,2 км,
ширина проїжджої частини - 6 м).
Вартість ремонтно-будівельних робіт складає 17599,20 тис. грн, у тому
числі 459,540 тис. грн ‒ співфінансування за рахунок коштів міського
бюджету.
Виконання забезпечить:
збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від
руйнування шляхом зменшення навантаження на існуючі в місті магістральні
вулиці;
ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі
маршрутів загального користування;
покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього
руху;
вчасне надання медичної допомоги, шляхом зменшення часу на виїзд за
викликом швидкої медичної допомоги;
підвищення рівня комфортного проживання мешканців міста;
економія коштів на паливно-мастильні матеріали мешканців міста, за
рахунок скорочення довжини щоденних маршрутів, відповідно зменшення
обсягів викиду СО2.
Наступні заходи:
капітальний ремонт тротуарів – 2000,0 тис. грн;
поточний ремонт тротуарів – 1000,0 тис. грн;
виготовлення проектно-кошторисної документації – 300,0 тис. грн.
Експлуатація дорожньої системи:
утримання світлофорних об’єктів ‒ 1500,0 тис. грн;
всього у місті 70 світлофорних об’єктів, за рахунок міського бюджету
утримується 62;
заміна електроламп, тиристорів, оптронів, лінз, кабелю, світлодіодів
тощо;
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заміна пошкоджених окремих деталей світлофорів транспортних та
пішохідних;
заміна контролерів при необхідності на нові;
оплата за фактично спожиту електричну енергію
Капітальний ремонт дорожніх знаків ‒ 500,0 тис. грн.
Установка сучасних дорожніх знаків, у тому числі зі світлодіодною
сигналізацією значно знижують рівень дорожньо-транспортних пригод.
Активні дорожні знаки виготовляються згідно з ДСТУ 4100-2014 з
дотриманням системи контролю якості, з використанням якісних світлодіодів,
електронних компонентів та морозостійких технологічних рішень для
надійної експлуатації.
Заходи:
дорожня розмітка ‟комбінована” фарбою або холодним пластиком;
виконувати нанесення дорожньої розмітки на проїжджій частині,
ширина якої перевищує 9 метрів, застосовувати осьову лінію -15 мм;
виконувати нанесення дорожньої розмітки на особливо небезпечних
ділянках доріг та на дорогах після капітального будівництва - холодним
пластиком.
Влаштування світлофорних об’єктів ‒ 2000,0 тис. грн:
перехрестя вулиць Бобринецький шлях - Кавказька площа;
перехрестя вулиць Велика Перспективна - площа Соборна;
перехрестя вулиць Юрія Коваленка - проспект Університетський;
перехрестя вулиць Київська – Вокзальна;
перехрестя вулиць Полтавська - Васнецова;
перехрестя вулиць Яновського – Куроп’ятникова.
Застосування:
типових оцинкованих стійок на всіх світлофорних об’єктах (ОКС);
підсвітки пішохідних переходів;
світлодіодних світлофорів;
контролерів з GSM управлінням.
Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості ‒
300,0 тис. грн.
Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання
дорожнім рухом – 300,0 тис. грн.
За допомогою слайду пояснив загальне фінансування проекту Програми.
Даний проект Програми розглянутий на засіданні профільної постійної
комісії, погоджений виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Я неодноразово піднімав питання щодо вчасного ремонту дорожнього
покриття перед Вами, Головним управлінням житлово-комунального
господарства ‒ питання щодо оперативного реагування на недоліки
дорожнього покриття. Є сучасні технології: холодний асфальт, завдяки якому
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в будь-яку погоду можна затрамбувати маленькою вібротрамбовкою невеликі
пошкодження. Станом на сьогодні у проекті Програми знову немає цих
заходів. Коли планується дійти до цього, створити експериментальний проект
по утриманню дороги? Потрібно передати частину дорожнього покриття на
утримання приватній фірмі та побачити результати.
Кухаренко В.І.:
Для того, щоб їздити гарними дорогами, їх треба спочатку капітально
відремонтувати. Потім, можливо згідно з озвученою пропозицією надати на
утримання комунальній структурі, яка б після закінчення гарантійного терміну
виконання капітального ремонту утримувала дорожнє покриття. Всі дороги в
місті потребують капітального ремонту. Але, якщо ми не будемо виконувати
поточні ремонти, то можемо втратити всю мережу поки міський бюджет
зможе відремонтувати із залученням бюджетів всіх рівнів, а потім
продовжувати утримувати мережу в належному стані.
Щодо пропозиції стосовно створення підприємства, то ліквідацією
ямковості займається КП ‟Кіровоград-Універсал 2005”, де буде створений
відповідний підрозділ, який буде укомплектовано відповідною технікою для
того, щоб оперативно проводити ямковий ремонт за допомогою сучасних
технологій.
Депутати Ніжнікова А.О., Краснокутський О.В., Демченко М.І. задали
запитання начальнику Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради Кухаренку В.І. та обговорили позитивні та
негативні сторони проекту Програми розвитку дорожнього господарства
та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Мною подавалася пропозиція щодо встановлення світлофору на
перехресті вулиць Барболіна та Ушакова.
Кухаренко В.І.:
Національна поліція не дала згоду на встановлення даного
світлофорного об’єкта. Разом з тим рішенням виконавчого комітету створена
міжвідомча комісія, яка безпосередньо буде займатися розглядом питань
безпеки дорожнього руху. Це питання ми зможемо підняти. Пропозиції
депутатів були опрацьовані управлінням, але відповідь Національної поліції
була негативною.
Далі депутат Демченко М.І. та Кухаренко В.І. вели розмову щодо
поточного ремонту тротуарів.
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Райкович А.П.:
Є ще 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” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Прошу вивести на екран результати поіменного голосування, тому що у
нашої фракції виникли підозри, що у сесійній залі депутати займаються
‟кнопкодавством”.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Випадок кнопкодавства, який виник на попередній сесії, розглядався
профільною комісією?
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 802. Доповідає Кухаренко В.І. ‒
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.
Доповідь відбувається з демонстрацією слайдів на екрані проектора.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
На ваш розгляд пропонується проект рішення за реєстраційним № 802
‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”.
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (далі – Програма)
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розроблена Головним управлінням житлово-комунального господарства з
метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень
виконавчих органів міської ради в сфері утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства, створення умов щодо відновлення і
захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та
забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.
Програма діє у відповідності із вимогами законів України ‟Про місцеве
самоврядування в Україні”, ‟Про благоустрій населених пунктів”,
‟Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України” та Бюджетного кодексу України.
У Програмі визначені пріоритетні видатки на капітальний ремонт
наявного житлового фонду (у тому числі житлового фонду об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків), забезпечення функціонування
теплових мереж, поточне утримання об’єктів благоустрою та реалізацію
заходів щодо інвестиційного розвитку міста.
За 9 місяців 2016 року підприємствами житлово-комунального
господарства міста надано послуг та виконано робіт загальною сумою майже
238,2 млн грн. На підприємствах галузі житлово-комунального господарства
працює 1667 працівників, середньомісячна заробітна плата яких у розрахунку
на одного штатного працівника становила 3 538,0 грн.
Сьогодні у комунальній власності територіальної громади міста
знаходиться 1406 житлових будинків загальною площею 2,7 млн кв. м, з яких
1160 будинків або 82,5 % від загальної кількості збудовані до 1980 року.
888 житлових будинків обладнані централізованим опаленням,
210 житлових будинків оснащені ліфтами в загальній кількості 648 одиниць.
На технічному обслуговуванні КП ‟ПВК Геркон” м. Кропивницького
знаходяться 620 ліфтів. Через відсутність коштів на поновлення роботи ліфтів
після пожеж та крадіжок ліфтового обладнання 27 одиниць не працюють.
76,9 % ліфтів знаходяться в незадовільному стані та потребують
модернізації і оновлення в зв’язку з завершенням нормативного терміну
експлуатації (25 років).
Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішньобудинкових
мереж житлових будинків стало головною причиною зниження якості
комунальних послуг, погіршення комфортності умов проживання мешканців
міста.
Потребують модернізації і капітального ремонту 308 будинків перших
масових серій забудов та 120 будинків, які визнані в установленому порядку
ветхими.
Сягнув критичної межі технічний стан внутрішньобудинкових мереж:
79,4 % водопровідних та каналізаційних мереж, 62,1 % мереж
теплопостачання потребують термінової заміни.
Останнім часом мешканці міста все частіше висловлюють своє
невдоволення щодо якості надання житлово-комунальних послуг.
Невдоволення мешканців спричинене перш за все тим, що невчасно
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вирішуються питання поточного та капітального ремонтів будинків, що
призводить до передчасного старіння житлового фонду. Ситуація в житловокомунальному господарстві продовжує ускладнюватися.
Нестача
власних
коштів
комунальних
підприємств
(балансоутримувачів) і бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого
механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань
з технічного переоснащення та капітальних ремонтів багатоквартирних
житлових будинків.
Щороку визначаються будинки, що перебувають на балансі
комунальних підприємств міста, в яких проводяться капітальні ремонти за
кошти міського бюджету м. Кропивницького, однак через великі обсяги робіт
та значне капіталовкладення темпи проведення і обсяги ремонтів є низькими.
Фактичні асигнування з місцевого бюджету на капітальний ремонт
житла в середньому по місту складають 15-20 % від потреби.
Технічний стан житлових будинків, які перебувають на балансі
комунальних підприємств з кожним роком погіршується, інженерне
обладнання потребує оновлення. На сьогоднішній день понад 60 % будинків,
які перебувають на балансі комунальних підприємств міста, потребують
капітального ремонту.
Основні проблеми сфери ЖКГ міста:
переважна кількість покрівель у житлових будинках знаходиться у
незадовільному стані;
сягнув критичної межі технічний стан внутрішньобудинкових мереж:
79,4 % водопровідних і каналізаційних мереж та 62,1% мереж
теплопостачання потребують термінової заміни;
76,9 % ліфтів знаходиться у незадовільному стані, потребують
модернізації та оновлення;
внутрішньодворові дороги, через довготривалий термін експлуатації,
потребують відновлення асфальтобетонного покриття.
Заходи щодо забезпечення виконання Програми:
1. Капітальний ремонт житлового фонду.
2. Благоустрій міста.
3. Забезпечення функціонування теплових мереж.
4. Реалізація заходів для інвестиційного розвитку території.
5. Фінансова підтримка підприємства житлово-комунального
господарства.
Фінансова підтримка КП “Кіровоградська аварійно-диспетчерська
служба” (бюджет на 2017 рік ‒ 4 760,00 тис. грн).
Фінансова підтримка забезпечить придбання необхідних технічнообслуговуючих, паливо-мастильних матеріалів, закупівлю запасних частин,
оплату праці працівників.
КП “Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба” разом з іншими
черговими комунальними службами діє у подоланні аварійних ситуацій у
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внутрішньобудинкових системах опалення, водопостачання і водовідведення.
За 2016 рік було прийнято 4540 заявок від громадян.
Фінансова підтримка підприємств КП “Теплоенергетик” (бюджет на
2017 рік ‒ 10 000,0 тис. грн).
Стабільне, безперебійне централізоване опалення є необхідною умовою
життя населення. Відсутність теплопостачання може призвести до
катастрофічних наслідків, тому підтримка КП “Теплоенергетик” має бути
пріоритетним завданням для міської влади. Фінансова підтримка забезпечить
придбання
необхідних
технічно-обслуговуючих,
паливо-мастильних
матеріалів, закупівлю запасних частин, оплату праці працівників, оплату за
спожиту електричну енергію.
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (бюджет на
2017 рік ‒ 12 144,00 тис. грн. на 45 об’єктів, частина з яких є перехідними з
2016 року).
У комунальній власності міста знаходиться 1406 житлових будинків, у
тому числі 246 будинків потребують капітального ремонту покрівель.
Незадовільний технічний стан покрівель погіршує комфортність, надійність та
безпеку умов проживання мешканців верхніх поверхів.
Капітальний ремонт та експертиза ліфтів (бюджет на 2017 рік:
капітальний ремонт – 3 187,00 тис. грн. на 141 об’єкт, експертиза щодо яких
була проведена у 2016 році, експертиза – 152,00 тис. грн).
77 % пасажирських ліфтів знаходяться у незадовільному технічному
стані, потребують модернізації і оновлення в зв’язку з завершенням
нормативного терміну експлуатації. Із 648 ліфтів не працюють більше
ніж 15 років – 20 ліфтів.
Даний проект Програми дасть можливість до кінця року повністю
відновити ліфтове господарство міста.
Ремонт внутрішньодворових доріг:
капітальний ремонт – 13 662,00 тис. грн на 51 об’єкт, частина з яких є
перехідними з 2016 року;
поточний ремонт – 1 000,00 тис. грн (після проведення обстеження з
настанням сприятливих погодних умов перелік об’єктів буде розписаний
титульним списком).
Більша частина внутрішньодворових доріг знаходиться у зруйнованому
стані і потребує ремонту. Мешканці будинків не мають можливості безпечно
пересуватися. Взимку недоліки дорожнього покриття стають причиною
травматизму дітей та дорослих. Зруйноване дорожнє покриття ускладнює
проїзд карет швидкої, пожежних машин.
Капітальний ремонт зовнішньобудинкових та внутрішньобудинкових
електричних та інженерних мереж:
ремонт електричних мереж – 1 518,00 тис. грн;
ремонт інженерних мереж – 1 318,00 тис. грн.
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Забезпечення сприятливих умов життя людини багато в чому залежить
від надійності інженерних мереж, у першу чергу ‒ від якісної роботи систем
газо-, тепло-, водо , електропостачання.
Утримання та поточні ремонти об’єктів благоустрою кладовищ та
меморіального комплексу на Фортечних валах здійснює комунальне
підприємство “Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунальнопобутового обслуговування”:
очищення проїздів, пішохідних доріжок від сміття при середній та
великій засміченості;
викошування комбінованого травостою, бур’яну на території кладовищ;
систематичне очищення 44 контейнерів та вивезення сміття з території
кладовищ;
видалення самосійної порослі дерев діаметром до 5 см вручну сокирою;
прибирання сміття та навантаження вручну на транспортні засоби,
вивезення сміття з території кладовищ та розміщення на міському
сміттєзвалищі;
завезення води в баки на кладовища;
грейдерування проїздів на території кладовищ;
очищення доріжок та проїздів від снігу (за необхідності);
інші роботи, пов’язані з утриманням об’єктів благоустрою.
Загальна площа кладовищ, що утримуються ‒ біля 170 га. Кількість
діючих кладовищ – 8. Кількість контейнерів на кладовищах – 44. На
фінансування зазначених заходів на 2017 рік пропонується виділити
2 000,0 тис. грн.
На виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на
об’єктах житлового фонду запропоновано 302,8 тис. грн. На облаштування
пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 200 тис. грн.
Співфінансування капітальних ремонтів ОСББ (бюджет на 2017 рік –
2500,00 тис. грн):
реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері
ЖКГ;
поліпшення фізичного стану житлового фонду;
створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями
громадян, спрямованого на вирішенні проблемних питань у сфері ЖКГ;
забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг
належної якості відповідно до вимог національних стандартів.
Пропонується доопрацювати Програму, щоб полегшити механізм
надання співфінансування.
Зовнішнє освітлення:
протяжність мереж зовнішнього освітлення – 411 км;
кількість світлоточок – 8 158 шт.
Пропонується:
на капітальний ремонт зовнішнього освітлення – 8 000 тис. грн
на 45 об’єктів;
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на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення –
6 100 тис. грн (перелік буде сформовано титульним списком);
на відшкодування вартості спожитої електроенергії – 4 000 тис. грн.
На утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих
архітектурних споруд, ліквідацію сміттєзвалищ тощо пропонується виділити
кошти в сумі 16 535 тис. грн:
послуги з утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд,
малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ, в тому числі:
літнє утримання – 186 км доріг, 185 урн, 83 зупинки;
ліквідація сміттєзвалищ – 26 (вивезення 5,2 тис. т сміття);
заготівля посипальних матеріалів – 400 т солі, 5000 т відсіву;
вивезення сміття по місту – 231 контейнерів, 43,6 тис. м3 сміття;
матеріали – труби, метал, решітки, люки, цемент та інше;
утримання фонтанів на площі Героїв Майдану (2 одиниці);
ліквідація ямковості – 985 м2;
влаштування поліпшеного покриття – 65 км доріг;
влаштування та ремонт пішохідних огороджень (монтаж, очищення,
установка нових, фарбування).
Зелені насадження.
На утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на
об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території паркупам’ятки садово-паркового мистецтва ‟Ковалівський”, у тому числі боротьба
з карантинними рослинами пропонується 13 571 тис. грн.
У 2017 році планується утримувати об’єкти, які знаходяться на балансі
комунального підприємства:
парки – 4;
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення – 4;
історико-меморіальний комплекс – 1;
сквери – 15;
площі – 4;
набережну річки Інгул;
проспекти, вулиці, провулки;
громадську вбиральню;
дитячі майданчики – 4.
Передбачені кошти на:
висадження квітів на суму 1 270,7 тис. грн;
утримання квітників (прополювання, розпушування та полив) на суму
1 245,0 тис. грн;
утримання газонів (прополювання газонів, збір випадкового сміття,
викошування трави та карантинних рослин, вигрібання, навантаження та
перевезення скошеної трави та опалого листя) на суму 4 816,7 тис. грн;
утримання садових доріжок, бордюрів та урн (підмітання доріжок,
очищення від трави, очищення від снігу, посипання протиожеледним
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матеріалом, побілка бордюрного каменю та очищення урн від сміття) на суму
1 880,6 тис. грн;
утримання живих огорож, газонних бордюрів та кущів (підстригання
живих огорож та газонного бордюру, обрізування колючих кущів, вирізання
кущів кущорізом, видалення порослі вручну, збирання, навантаження та
перевезення зрізаного гілля) на суму 1 230,2 тис. грн;
утримання дерев (прополювання та розпушування пристовбурних
лунок, побілка стовбурів дерев, обрізування гілок висоторізом, формувальне
обрізування дерев, видалення сухих гілок, збирання, навантаження та
перевезення зрізаного гілля) на суму 2 940,0 тис. грн;
утримання громадської вбиральні (прибирання туалетів, електроенергія,
водопостачання та водовідведення, туалетний папір, дезінфікуючі засоби,
заміна кранів та ін.) – 148,0 тис. грн;
утримання дитячих майданчиків (заміна пошкоджених дошок,
фарбування) – 40,0 тис. грн.
На поточний ремонт зелених насаджень (знесення дерев) передбачено
2 300 тис. грн.
Також передбачено:
на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний
ремонт об’єктів благоустрою – 50 тис. грн;
на виготовлення схеми санітарного очищення міста – 195 тис. грн;
на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів
благоустрою – 190 тис. грн;
на проведення паспортизації зливової каналізації міста – 10 тис. грн;
на встановлення біотуалетів та контейнерів під час масових заходів –
80 тис. грн;
на розміщення безпечних відходів – 100 тис. грн;
на облаштування зупинок громадського транспорту – 195 тис. грн;
на утримання служби вилову бродячих собак – 990 тис. грн.
Система теплопостачання:
виготовлення схеми теплопостачання міста ‒ 500,00 тис. грн;
реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської –
12 982,11 тис. грн, співфінансування за рахунок коштів міського бюджету –
1 298,200 тис. грн;
реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від
ТК 42 до ТК 43а/8 – 7 180,333 тис. грн, співфінансування за рахунок коштів
міського бюджету – 718,000 тис. грн;
послуги з енергетичного аудиту житлових будинків ‒ 50,0 тис. грн.
Інше:
внесок у статутний капітал КП “Універсал 2005” – 11 000 тис. грн
(придбання прибиральної техніки);
виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ –
250 тис. грн;
виготовлення адресних табличок на житлові будинки – 190 тис. грн;
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проведення огляду-конкурсу на кращий благоустрій будинків –
75 тис. грн;
встановлення приладів обліку холодної води для малозабезпечених та
пільгових верств населення – 25 тис. грн.
Даний проект рішення розглядався профільною постійною комісією та
погоджений виконавчим комітетом міської ради. В ньому врахована
пропозиція комісії та виправлена технічна помилка, а саме у пункті 1.25 адреса
‟вул. Саксаганського” замінена на ‟пров. Саксаганського” та пропозиції
депутата Цертія О.М., підтримані в ході засідання постійної комісії.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Секретар міської ради контролює виконання депутатських запитів?
Міською радою був підтриманий депутатський запит стосовно
парку Молодіжного. Але у проекті Програми не враховані кошти на
виготовлення проектної документації.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Звичайно, всі депутатські запити знаходяться на контролі. Але
начальник Головного управління житлово-комунального господарства
говорить про те, що депутатський запит врахований.
Кухаренко В.І. відповів на запитання депутатів Демченка М.І.,
Капітонова С.І., Яремчук В.С.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
По моєму виборчому округу є заявки на обрізку дерев ще з 20062007 років (навів приклади). Зверніть на це увагу.
Кухаренко В.І.:
Керівнику комунального підприємства надано доручення підготувати
звіт щодо виконання замовлень, які обліковувалися підприємством.
Приблизно десять днів працюють додаткові бригади.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”), висловив зауваження щодо оприлюднення проектів рішень
міської ради за реєстраційними № 803, 802, додатків до них та поставив
запитання щодо принципів формування переліків об’єктів у зазначених
проектах рішень.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), зауважила, що проект Програми
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утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства
міста Кропивницького на 2017-2021 роки є незбалансованим.
Табалов А.О., секретар міської ради:
У складі постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності є представники
майже від всіх фракцій. У депутатів була можливість ознайомитися з проектом
Програми під час засідання постійної комісії, виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради. Вважаю, що стосовно публічності всі строки
були витримані. Всі депутати, які мали бажання ознайомитися з даним
проектом Програми, ознайомилися з ним.
Стосовно збалансованості проекту Програми, то вона ніколи не була
збалансованою. Є округи, які знаходяться в районах приватної житлової
забудови, до деяких округів входять багатоквартирні житлові будинки. Через
це є різний стан доріг, прибудинкових територій, дахів, освітлення. Є
депутати, яких не задовольняє даний проект Програми. З ними потрібно
працювати.
Пропоную голові постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності
Зайченку В.В. дослухатися до думки кожного депутата, опрацювати їх
пропозиції з Головним управлінням житлово-комунального господарства. Це
питання часу і наполегливості депутатів.
Депутати Краснокутський О.В., Яремчук В.С., Шамардін О.С.,
Терзов Д.С., Цертій О.М. взяли участь у обговоренні Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2016 рік та принципів формування проекту Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки.
Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Прошу відкласти розгляд даного проекту Програми, доопрацювати її в
межах можливого та внести паритет для всіх депутатів.
Кухаренко В.І.:
Хочу наголосити, що пропозиції, подані депутатами, були максимально
враховані. Не всі вони будуть виконуватися у 2017 році, тому що у нас
обмежене фінансування. Але ці пропозиції враховані у заходах на 20182021 роки з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації у
2017 році та через участь в грантах шляхом співфінансування бюджетів різних
рівнів з метою залучення додаткових коштів на виконання даного проекту
Програми. Якщо від депутатів будуть надходити пропозиції включити до
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проекту Програми додатковий перелік об’єктів, то вони повинні озвучити за
рахунок яких об’єктів ми будемо проводити капітальні ремонти.
Капітонов С.І., висловив власну думку щодо формування проекту
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, запропонував
відправити її на доопрацювання та врахувати пропозиції всіх фракцій.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію відправити даний проект рішення на
доопрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 12,
“проти” – 1,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 3,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
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”

3

0

0

2

5

“НАШ КРАЙ”

7

0

0

0

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

0

0

0

5

5

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

2

0

0

0

2
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Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

1

0

0

1

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

0

0

1

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

0

2

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

0

1

Смірнов В.О., депутат
‟САМОПОМІЧ”):
Я помилко проголосував.

міської ради (фракція ‟Об’єднання

Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Депутат Смірнов В.О. наполягає на переголосуванні у зв’язку з тим, що
він помилився при голосуванні.
Ставлю на голосування пропозицію повернутися до переголосування за
попередню пропозицію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 10,
“проти” – 1,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 20.
Не прийнято.
Смірнов В.О.:
Шановний Андрію Павловичу!
Відповідно до Регламенту, якщо депутат заявляє про те, що він
помилково натиснув не на ту кнопку або не спрацювала система, то це питання
негайно ставиться на переголосування.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління, зачитала вимоги
пункту 14 статті 42 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого
скликання.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 10 хвилин. Прошу керівників фракцій зайти до
мого кабінету.
Після перерви о 15.53.

43

Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 31 депутатів, відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Шановні депутати!
Ми зупинилися на розгляді питання ‟Про затвердження Програми
утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства
міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 802. Проект рішення ми взяли за основу. Які будуть пропозиції?
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Пропоную поставити даний проект рішення на голосування в цілому.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 5,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності
міста Кропивницького на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 817.
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.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 743 “Про затвердження Програми
підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького
на 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації
міста Кропивницького на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 819.
Доповідає Якунін С.В. ‒ начальник відділу по роботі із засобами масової
інформації міської ради.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Надайте відповідь щодо взаємодії засобів масової інформації з
депутатами.
Якунін С.В., начальник відділу по роботі із засобами масової
інформації міської ради:
Проектом Програми економічної підтримки засобів масової інформації
міста Кропивницького на 2017 рік передбачені кошти на висвітлення
діяльності міської ради. Вперше ми передбачаємо можливість для керівників
фракцій мати квоту у хвилинах та у квадратних сантиметрах на висвітлення
своєї діяльності. За власної ініціативи вони матимуть змогу її реалізувати. За
існуючими станом на сьогодні тарифами на телебаченні це близько 20 годин
ефірного часу, які ми передбачаємо використати на ці потреби, з них близько
10 годин ми передбачаємо використати на висвітлення діяльності міської ради.
У нас є два телеканали, які ми будемо задіювати.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Чи готова відповідь на моє депутатське запитання, яке я озвучував?
Якунін С.В.:
Дійсно, у нас був поодинокий випадок, коли зникла інформація, про яку
Ви зазначали. Враховуючи, що спеціалісти відділу не були причетними до
зникнення цієї інформації, веб-майстер надав письмове пояснення. Це був
технічний збій. Також ми звернулися до нашого провайдера з проханням
з’ясувати причини такого збою. Таку інформацію ми отримаємо.
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Стосовно проекту рішення по галузі житлово-комунального
господарства. Ми опубліковували проект рішення на сайті тричі: 21.10.2016
(як проект Програми на 2017 рік), 30.11.2016 (як проект Програми на 20172021 роки), були внесені зміни до даного проекту рішення 21.12.2016.
Райкович А.П.:
Які будуть пропозиції?
Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування
за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками
міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 824. Доповідає Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової
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” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 744 “Про затвердження Програми
фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та
виконавчого комітету на 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді на
2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 825. Доповідає
Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 745 “Про затвердження Програми з розвитку
і управління персоналом в міській раді на 2017 - 2019 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 № 67 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 796. Доповідає Коваленко С.М. ‒ начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 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” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 746 “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” (додається).
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.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
На минулому засіданні сесії ми обговорювали це питання та просили
надати нам чітку відповідь на запитання, скільки втрачає міський бюджет,
якщо ми залишаємо у формулюванні проекту рішення слова ‟комунальні
підприємства”.
Саме тому, на мою думку, не набралася необхідна кількість голосів на
підтримку даного проекту рішення.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Вирахувати ці втрати неможливо, тому що з року в рік комунальні
підприємства звільняються від сплати цього податку. Можу озвучити лише
цифру стосовно підприємств, засновниками яких є Кіровоградська обласна
рада ‒ 1,9 млн грн.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Вважаю, що треба підтримувати даний проект рішення. Для того, щоб
комунальні підприємства сплачували кошти, їх необхідно передбачити. Чи
немає в цьому наміру потрохи відбирати у комунальних підприємств землю?
Вважаю, що треба підтримати комунальні підприємства.
Цертій О.М.:
Я наполягаю на тому, щоб виключити слова ‟комунальні підприємства”
з даного проекту рішення. Майже 2 млн грн ‒ велика сума коштів суттєва для
міського бюджету. Прошу поставити мою пропозицію на голосування.
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Владов Р.П.:
Тоді я пропоную доповнити проект рішення після слів ‟комунальні
підприємства” словами ‟, засновниками яких є Кіровоградська міська рада”.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради:
Я пропоную все ж таки звільнити від сплати земельного податку
комунальні підприємства, засновниками яких є Кіровоградська міська рада. До
нас звертаються наші комунальні підприємства щодо звільнення від
земельного податку ‒ близько 0,5 млн грн, які вони повинні сплачувати.
Також, якщо в наступному році буде прийняте рішення щодо передачі
земельної ділянки КП ‟Кіровоград-Благоустрій”, а саме паркової зони
площею 52 га, то це підприємство має сплачувати земельний податок в
розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Цертій О.М.:
Я погоджуюся з саме таким формулюванням, тобто доповнити проект
рішення після слів ‟комунальні підприємства” словами ‟, засновниками яких
є Кіровоградська міська рада”.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування внести доповнення до даного проекту рішення,
а саме після слів ‟комунальні підприємства” доповнити словами
‟, засновниками яких є Кіровоградська міська рада”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 747 “Про звільнення від сплати земельного
податку на 2017 рік” (додається).
Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Прошу сьогодні розглянути питання щодо регулювання земельних
відносин, які стосуються учасників АТО (питання за порядковими № 47-52).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Є одне суто організаційне питання. Прошу як виключення включити до
порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про внесення доповнення
до рішення Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про
кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради сьомого скликання” стосовно введення до складу виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради Дзюби Н.Є., заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за посадою. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 15 грудня
2015 року № 9 ‟Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради сьомого скликання”. Проект рішення без
реєстраційного номера. З даного питання доповім я.
Проектом рішення пропонується внести доповнення до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та
персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
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сьомого скликання” (зі змінами), а саме ввести до персонального складу
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання
Дзюбу Наталію Євгеніївну, заступника 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” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 748 “Про внесення доповнення до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний
та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради сьомого скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Надійшла пропозиція від депутата Терзова Д.С. сьогодні розглянути
питання щодо регулювання земельних відносин за порядковими № 47-52. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин.
Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Під час доповіді проектів рішень відбувається візуалізація на екрані
проектора.
Перше питання ‒ “Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”. Проект
рішення за реєстраційним № 831.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 749 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 832.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Прошу виключити пункт 4 з даного проекту рішення у зв’язку з тим, що
дана земельна ділянка вже оформлюється учасником АТО.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому за виключенням пункту 4? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Слівку І.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Краснопресненській (біля будинку
№ 1-г)”. Проект рішення за реєстраційним № 833.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 750 “Про надання Слівку І.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Олексія Шаповалова (біля будинку № 1-г)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 834.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 751 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 835.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання
депутата Смірнова В.О. щодо формування проекту рішення.
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Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування
за основу і в цілому. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 752 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Крячку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки на перехресті вул. Кримської та
пров. Бутовського”. Проект рішення за реєстраційним № 836.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 753 “Про надання Крячку О.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на
перехресті вул. Кримської та пров. Бутовського” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Зараз будемо повертатися до голосування щодо проекту рішення за
реєстраційним № 832? На наступному засіданні.
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Шановні колеги!
Третє засідання сьомої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання завершено. Дякую за роботу.
Про дату та час проведення наступного засідання сьомої сесії вам буде
повідомлено додатково.

Міський голова

А. Райкович

