УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 42
п’ятого засідання десятої сесії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
від 15 лютого 2018 року

м. Кропивницький

П’яте засідання десятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває
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 п’яте засідання десятої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося
30 депутатів. Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для проведення
засідання сесії, є.
Міський голова Райкович А.П. та секретар міської ради
Табалов А.О. відзначили посмертно Беспалова Андрія Івановича та вручили
орден ‟За мужність” ІІІ ступеня його батькові, Беспалову Івану Васильовичу.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Сьогодні річниця виведення військ з Афганістану, це була несправедлива
війна, під час якої загинули тисячі солдат і офіцерів, які були вірні військовій
присязі. Зараз на Сході нашої країни віддають життя кращі сини нашого народу
за нашу незалежність. І це – справедлива боротьба.
Прошу вшанувати пам’ять за загиблими хвилиною мовчання.
З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав, о 12.00 відбудеться урочисте покладання квітів до пам’ятника воїнам
інтернаціоналістам. Тому пропонується об 11.40 оголосити перерву в роботі сесії
для того, аби взяти участь у заході.
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Шановні колеги!
У роботі п’ятого засідання десятої сесії міської ради беруть участь:
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у
м. Кропивницькому ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Президія ‒ в повному складі.
Шановні депутати!
Вчора, 14 лютого, відбулась погоджувальна нарада з керівниками
депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій; також відбулись
засідання постійних комісій. Ми узгодили додатковий перелік питань. Всього
41 питання. Всі матеріали вам роздано.
Хто за те, щоб включити ці питання до порядку денного десятої сесії
міської ради, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Відповідно до статті 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного,
чи є в депутатів запити, звернення, запитання, пропозиції?
Зайченко В.В., депутат міської ради, голова постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та
комунальної власності (фракція політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Вношу пропозицію включити до порядку денного десятої сесії міської
ради питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми
розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому
на 2017-2021 роки”, ‟Про внесення змін до рішення міської ради
міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Дозвольте поставити на голосування пропозицію депутата Зайченка В.В.
Вчора ми обговорювали ці питання. Були проведені консультації з фракціями та
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узгоджені всі питання, які будуть озвучені додатково.
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої
сесії питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього
господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої
сесії питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради
міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Шановні депутати!
У депутата Голофаєва І.В. є додаткові пропозиції, пов’язані з питаннями,
які піднімали фракції ВО ‟Свобода”, ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”,
депутат Демченко М.І.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Є пропозиція включити до порядку денного десятої сесії міської ради
питання ‟Про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій
в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та
СТ ‟Аграрник” у місті Кропивницькому ПрАТ ‟Кіровоградобленерго”, проект
рішення за реєстраційним № 1677, стосовно делегування функцій і прав
замовника ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” щодо комплексної електрифікації
територій. Мова йде про земельні ділянки, які раніше надавалися учасникам
антитерористичної операції. Не зважаючи на те, що ці землі давно роздані, люди
не можуть побудувати там житлові будинки (в першу чергу через відсутність
електрифікації).
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Минулого року управління містобудування та архітектури розробило
детальні плани. Зараз треба зробити останній штрих ‒ надати функції замовника
саме ПрАТ ‟Кіровоградобленерго”.
Є нагальна необхідність зробити це до березня. Прошу включити це
питання до порядку денного десятої сесії та обов’язково сьогодні прийняти
рішення.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої
сесії питання ‟Про делегування прав замовника комплексної електрифікації
територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком
Курінним
та СТ ‟Аграрник” у місті
Кропивницькому ПрАТ
‟Кіровоградобленерго”, проект рішення № 1677. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради питання
‟Про передачу ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” в оренду земельної ділянки
по вул. Аджамській”.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої
сесії питання ‟Про передачу ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” в оренду земельної ділянки
по вул. Аджамській”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 3,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради питання
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‟Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік”, яким передбачено
звільнити з 01.01.2018 юридичних осіб від сплати земельного податку в розмірі
100 % на 2018 рік: органи місцевого самоврядування, прокуратури, національної
поліції та інші. Це питання піднімалося вчора на погоджувальній нараді.
Також прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради
питання ‟Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Питання
погоджено профільною постійною комісією.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої
сесії питання ‟Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік”. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої
сесії питання ‟Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Шамардін О.С.:
Прошу виключити з порядку денного два питання: за порядковим № 276,
‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.01.2017
№ 804”, проект рішення № 1324, за порядковим № 245 ‟Про затвердження
земельної ділянки по вул. Волкова (біля овочевого ринку), право оренди на яку
набувається на аукціоні”, проект рішення № 1297.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію виключити з порядку денного десятої
сесії питання ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля
овочевого ринку), право оренди на яку набувається на аукціоні”, проект рішення
№ 1297. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

6

Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію виключити з порядку денного десятої
сесії питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 17.01.2017 № 804”, проект рішення № 1324. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропозиція включити до порядку денного десятої сесії питання
‟Про припинення Куриленко І.А. права користування земельною ділянкою по
вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3, кв. 76”.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного десятої
сесії питання ‟Про припинення Куриленко І.А. права користування земельною
ділянкою по вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3, кв. 76”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Шановні колеги!
Хочу озвучити наступну інформацію. З 01 січня цього року було збільшено
розмір мінімальної заробітної плати, який становить 3 723 грн. Інформація
стосується освітян, тому що педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних
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закладів отримують заробітну плату шляхом надходження державних субвенцій.
Працівники дошкільних та позашкільних навчальних закладів отримують
заробітну плату з міського бюджету.
Працівники позашкільних закладів отримали розрахунки, відповідно до
яких дев’ятий тарифний розряд у педпрацівника становить 3 048 грн, десятий
тарифний розряд ‒ 3 207 грн, одинадцятий тарифний розряд ‒ 3 471 грн. Тобто
ні одна тарифна ставка не відповідає мінімальній заробітній платі. Звісно, є
захищені статті і доплати від держави. Це доплата за стаж роботи, навантаження
та інше. Але в тарифних розрядах позашкільних та дошкільних закладів це
рахується як доплата, щоб люди отримували 3 700 грн.
Прошу надати доручення фінансовому управлінню, управлінню освіти
міської ради провести відповідні розрахунки та опрацювати механізм виплати з
міського бюджету доплат відповідно до чинного законодавства, щоб працівники
мали змогу отримувати заробітну плату за усіма статтями, захищеними
державною, із диференційованим підходом до розрядів.
Райкович А.П.:
Відповідне доручення вже надано. Контроль покладено на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. За
ініціативи голови облдержадміністрації, міського голови міста Кропивницького,
народного депутата Горбунова О.В. з офіційним візитом запрошено Міністра
освіти України. Планується відвідати школу, де впроваджуються новітні
прогресивні методики навчального процесу, та провести адміністративногосподарські переговори щодо оплати праці працівників закладів освіти,
утримання професійно-технічних та інших закладів освіти, покращення
матеріально-технічної бази і таке інше. Всю відповідальність не буде покладено
лише на бюджет міста. В разі відмови держави від сприяння у цих процесах буде
проведено коригування бюджету за перший квартал. Але я впевнений, що
Адміністрація Президента і Кабінет Міністрів України з глибоким порозумінням
і стурбованістю відносяться до цього питання. Ця зустріч ініційована за
сприяння Асоціації міст України.
Ніжнікова А.О.:
Є прохання запросити депутатів на зустріч з Міністром.
Райкович А.П.:
Так. Це буде не політична зустріч. Будуть розглядатися адміністративні,
господарські, організаційні питання.
Пропоную не ставити на голосування та взяти озвучену інформацію до
відома.
Шановні депутати!
Пропоную затвердити доповнення до порядку денного десятої сесії міської
ради в цілому з урахуванням підтриманих пропозицій депутатів. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1399 “Про внесення змін та доповнень до
порядку денного десятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання” (додається).
Райкович А.П.:
На погоджувальній нараді ми домовилися, що першочергово будемо
розглядати додаткові питання, а потім перейдемо до розгляду питань з основного
переліку ‒ питання щодо регулювання земельних відносин, які обов’язково треба
розглянути.
По процедурі ставлю на голосування пропозицію щодо черговості
розгляду питань порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Міський голова надав слово представникам громадських організацій та
громадянам міста, які записалися на виступ:
Шульзі В.Т., який виступив стосовно виділення земельної ділянки.
Райкович А.П. доручив начальнику управління молоді та спорту
Колодяжному С.О. розглянути порушене питання та підготувати подання на
розгляд постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва,
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Козенко Н.Д., яка попрохала депутатів допомогти у лікуванні внука та
подякувала міському голові, депутатам міської ради за небайдужість і вже
надану допомогу.
Сінченку Д.В., який закликав депутатів підтримати проекти рішень
міської ради № 1619 ‟Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної
політики в місті Кропивницькому”, № 1656 ‟Про порядок оприлюднення
інформації про діяльність комунальних підприємств Міської ради міста
Кропивницького” та звернув особливу увагу на необхідність дотримання мовної
політики в роботі закладів громадського харчування та ресторанного
господарства.
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Райкович А.П. надав доручення начальнику управління торгівлі та
побутового обслуговування населення Горбовському С.В. провести роботу з
закладами громадського харчування та ресторанного господарства стосовно
дотримання вимог Закону України ‟Про засади державної мовної політики”.
Стрижакову А.О., який презентував присутнім проект Програми щодо
поводження з домашніми та безпритульними тваринами у місті
на 2018-2022 роки.
Козубу І.Б., який виступив на тему дотримання вимог Закону України
‟Про засади державної мовної політики”, порушив питання щодо публічного
розподілу фінансування міських громадських організацій.
Бондаренко С.П., яка виступила з проханням вирішити питання щодо
повернення гуртожитку по просп. Університетському, 21 у комунальну
власність на баланс ЖЕО № 4. Порушила питання щодо реконструкції
набережної річки Інгул.
Смаглюк М.О., яка пояснила ситуацію та проінформувала
про заходи, які здійснюються з метою повернення гуртожитку по
просп. Університетському, 21 у комунальну власність на баланс ЖЕО № 4.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Від депутатів не надійшло депутатських запитів. Надаю слово секретарю
міської ради Табалову А.О.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Хотів би оголосити коротку інформацію, а потім перейти до розгляду
депутатських запитів, підготовлених депутатами.
Відповідно до Закону України ‟Про запобігання корупції”, суб’єкти
декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування. До таких осіб прирівняні депутати
місцевих рад.
Звертаю Вашу увагу, що електронну декларацію за 2017 рік необхідно
подати до 01 квітня 2018 року.
Також повідомляю, що я надав доручення апарату міської ради
організувати найближчим часом День Депутата на тему щодо реконструкції
набережної річки Інгул з залученням ініціаторів, представників профільних
управлінь міської ради, архітекторів, краєзнавців. Запрошуються громадськість,
преса, представники виконавчих органів, які будуть втілювати в життя даний
проект. Про дату та час проведення буде повідомлено додатково на офіційному
сайті міської ради.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), оголосив депутатський запит щодо неправомірних дій працівників
патрульної поліції (додається).
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Райкович А.П.:
Пропоную підтримати депутатський запит депутата Демченка М.І. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1400 “Про депутатський запит депутата Міської
ради міста Кропивницького Демченка М.І.” (додається).
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), озвучив інформацію стосовно вирішення конфліктної ситуації, яка
склалася навколо парку Перемоги.
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити? Немає.
Пропонується перенести розгляд питання ‟Про результати діяльності
Кіровоградської місцевої прокуратури на території м. Кропивницького
за 2017 рік” у зв’язку з відрядженням керівника Кіровоградської місцевої
прокуратури.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня
2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1672. Доповідач
Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки населення міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1401 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей
на 2017-2019 роки” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№ 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”. Проект
рішення за реєстраційним № 1673. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління
соціальної підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
Прошу розглянути даний проект рішення з доповненнями:
доповнити Заходи щодо реалізації Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки
пунктом:
‟Відшкодування витрат за надані соціальні послуги поза межами
соціальних стандартів громадянам четвертої групи рухомої активності”;
у стовбці 9 доповнити словами: ‟Згідно зі зверненнями громадян, що
перебувають на обліку в соціальних центрах”.
Станом на сьогодні надійшло звернення від голови міської громадської
організації осіб з інвалідністю ‟Сила духу” про те, що громадяни міста, які
перебувають на обліку в територіальних центрах, повинні сплачувати за надані
соціальні послуги, отримані поза межами соціальних стандартів, з пенсії.
Також пропонується у пункті 12 після слів ‟надання грошової допомоги до
свят ветеранам війни та праці, придбання листівок, квіткової продукції,
подарунків” доповнити словами ‟послуг з проведення заходів”, у стовбці 9
цифри ‟620,0” замінити на цифри ‟612,0” та доповнити цифрами ‟8”.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому з доповненнями? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1402 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада
2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської програми профілактики та
протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 1671. Доповідач Шишко О.М. ‒ завідувач сектора з питань
запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами 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” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1403 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про
затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності
‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік”. Проект
рішення за реєстраційним № 1617. Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар міської
ради.
Табалов А.О., секретар міської ради, проінформував про новели
перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік.
Райкович А.В.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 1404 “Про затвердження перспективного плану
роботи міської ради на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Міської програми “Молодь” на 2018-2020 роки”. Проект рішення
за реєстраційним № 1613. Доповідач Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та
молоді управління молоді та спорту міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1405 “Про затвердження Міської програми
“Молодь” на 2018-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018-2020 роки”. Проект
рішення за реєстраційним № 1614. Доповідач Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу
сім’ї та молоді управління молоді та спорту міської ради.
Смірнов В.О., депутат міської ради (голова фракції ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Даною Міською програмою передбачений ряд заходів, спрямованих на
підтримку сімей. На мою думку, є необхідність також запровадити сімейного
психолога.
Дорохіна Л.В., начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту міської ради:
Сімейний психолог є у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Ми завжди направляємо туди сім’ї, які потребують такої допомоги.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1406 “Про затвердження Міської програми
підтримки сімей на 2018- 2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей
на 2018-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1615. Доповідач
Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
міської ради.
Дорохіна Л.В., начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та
спорту міської ради, відповіла на запитання депутата Смірнова В.О. щодо
облаштування на території міста табору для відпочинку та оздоровлення
дітей.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1407 “Про затвердження Міської програми
відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Міської цільової соціальної програми реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
на 2018-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1616. Доповідач
Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
міської ради.
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Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
В проекті Програми передбачений такий захід як придбання матеріалів,
обладнання, інвентарю: канцтовари, миючі засоби, меблі та одяг для дітей-сиріт,
які виховуються в дитячому будинку ‟Наш дім”. На цей захід у проекті Програми
не передбачено фінансування. Я маю листа від директора дитячого будинку про
потребу у коштах в сумі 200,0 тис. грн.
Райкович А.П.:
Любове Тимофіївно Бочкова!
Прошу врахувати пропозицію депутата та внести зміни до міського
бюджету за результатами першого кварталу.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1408 “Про затвердження Міської цільової
соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки”
(додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Оголошується перерва на годину сорок п’ять хвилин. Запрошую всіх взяти
участь у ході з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав.
Після перерви о 13.41.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. Кворум,
необхідний для продовження роботи сесії, є.
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Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360
‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1663.
Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради.
Питання розглянуто під час погоджувальної наради. Додатково після
погоджувальної наради була винайдена можливість виділити 10,0 млн грн на
забезпечення виконання міських програм.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Доповіла по проекту рішення.
Даний проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії міської
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку, в ході якого було внесено ряд додаткових пропозицій, а
саме:
по Головному управлінню житлово-комунального господарства було
запропоновано:
збільшити видатки бюджету розвитку на 550 тис. грн для придбання
транспорту через КП ‟Аварійно-диспетчерська служба” для спеціалізованої
інспекції. Ці кошти не були використані у 2017 році у зв’язку із непроведенням
тендеру і переходять на наступний рік;
за рахунок перерозподілу коштів в сумі (‒ 5,0 млн грн) з
поточного ремонту доріг збільшити видатки на придбання техніки
для КП ‟Універсал 2005”.
Також по Головному управлінню житлово-комунального господарства
внесена додаткова пропозиція збільшити на 10,0 млн грн видатки
на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (на
внутрішньодворові дороги та покрівлі) за рахунок залишку коштів.
Є пропозиція щодо збільшення видатків по галузі ‟Охорона здоров’я”:
на капітальний ремонт закладів охорони здоров’я ‒ + 7,345 тис. грн, з них:
на лікарні ‒ 1,820 млн грн;
на пологові будинки ‒ +2,850 млн грн;
на поліклініки і амбулаторії ‒ +216,0 тис. грн;
на центри первинної медичної допомоги ‒ + 825,0 тис. грн;
на будівництво та регіональний розвиток (реставрацію пам’яток
архітектури) ‒ +1,634 млн грн;
на поточний ремонт КЗ ‟Центральна міська лікарня міста
Кропивницького” (ремонт мереж) ‒ +560,0 тис. грн;
на лікування та харчування учасників АТО в лікувально-профілактичних
закладах ‒ +700,0 тис. грн на перше півріччя:
на лікарні ‒ +327,0 тис. грн;
на пологові будинки ‒ +130,0 тис. грн;
на амбулаторно-поліклінічну допомогу ‒ +135,8 тис. грн;
на стоматологічну допомогу ‒ +90,0 тис. грн;
на первинну медичну допомогу ‒ +17,0 тис. грн.
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З урахуванням всіх цих пропозицій видаткова частина міського бюджету
пропонується до збільшення на 19,155 млн грн.
У разі прийняття цих пропозицій необхідно буде внести зміни до
додатків 2, 3, 5 та текстової частини проекту рішення.
Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням озвучених
пропозицій.
Райкович А.П.:
Всі питання узгоджені. Є пропозиція прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених пропозицій. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1409 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський
бюджет на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної
спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 1607. Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління
містобудування та архітектури міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1410 “Про затвердження
паспортизації
нерухомих
пам’яток
культурної
міста Кропивницького на 2018-2020 роки” (додається).

Програми
спадщини
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
делегування прав замовника комплексної електрифікації територій в районі
вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком Курінним
та СТ ‟Аграрник” у місті Кропивницькому ПрАТ ‟Кіровоградобленерго”.
Проект рішення за реєстраційним № 1677. Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник
управління містобудування та архітектури міської ради.
Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури
міської ради:
Мова йде про три масиви, де виділялися земельні ділянки учасникам
антитерористичної операції. Було розроблено та затверджено детальний план.
Сьогодні стоїть питання щодо делегування повноважень та функцій
ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” для розробки проектної документації та провести
електрифікацію цих ділянок.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1411 “Про делегування прав замовника
комплексної електрифікації територій в районі вулиць Генерала
Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та СТ ‟Аграрник” у
місті Кропивницькому ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року
№ 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки”
(доопрацьований). Проект рішення за реєстраційним № 1610. Доповідач
Ксеніч В.М. ‒ начальник управління капітального будівництва 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” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1412 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85
‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього водопроводу у
спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської
області”. Проект рішення за реєстраційним № 1655 (доопрацьований). Доповідач
Ксеніч В.М. ‒ начальник управління капітального будівництва міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1413 “Про безоплатну передачу завершеного
будівництвом зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року
№ 63 ‟Про затвердження Програми інформатизації та електронного
самоврядування ‟Електронне місто” на 2016-2018 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 1620. Доповідач Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу
інформаційно-комп’ютерного забезпечення міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1414 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63
‟Про затвердження Програми інформатизації та електронного
самоврядування ‟Електронне місто” на 2016-2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками
міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік”. Проект
рішення за реєстраційним № 1628. Доповідач 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” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1415 “Про затвердження Програми фінансового
забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого
комітету міста Кропивницького на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста
Кропивницького на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1631.
Доповідач Федоров В.П. ‒ командир міської дружини.
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” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1416 “Про затвердження Комплексної програми
діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виконання Програми управління комунальним майном на 2017 рік”. Проект
рішення за реєстраційним № 1653. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник
управління комунальної власності міської ради.
Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради,
ознайомив з основними показниками щодо виконання Програми управління
комунальним майном на 2017 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської
міської ради від 15 березня 2017 року № 837, та відповів на запитання депутата
Капітонова С.І. щодо перевиконання плану по орендній платі.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1417 “Про виконання Програми управління
комунальним майном на 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми управління комунальним майном на 2018 рік”. Проект
рішення за реєстраційним № 1641. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник
управління комунальної власності міської ради.
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Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської
ради:
Залишаються незмінними основні пріоритетні напрямки ‒ поповнення
бюджету від здачі в оренду та приватизації комунального майна. У 2018 році
планується збільшити надходження від оренди та приватизації майна на 44 |%
від плану на 2017 рік ‒ 8 386,500 тис. грн.
Також на 2018 рік передбачений новий захід ‒ утримання адміністративної
будівлі колишнього кібернетико-технічного коледжу по вул. Архітектора
Паученка, на який передбачено 430,0 тис. грн (загальний фонд міського
бюджету).
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”):
Була озвучена інформація, що з 2012 року не переглядалися ставки на
оренду нерухомого майна. Можливо вже є сенс переглянути ці орендні ставки?
Колюка О.С.:
На даний час розробляється проект змін до регуляторного акта. Ми
орієнтуємося на ставки Фонду державного майна України. Діючі ставки
відповідають встановленим нами. Якщо на державному рівні будуть відбуватися
зміни ставок, то ми їх також переглянемо.
Райкович А.П.:
Є рекомендації депутатів. Прошу їх врахувати та дослуховуватися.
Допрацьовуйте, вносьте пропозиції. Є рівень інфляції, на який можна піднімати
орендні ставки. Поповнювати бюджет міста потрібно.
Колюка О.С.:
Від постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку надійшла пропозиція розділ 5
‟Основні завдання розвитку управління комунальним майном на 2018 рік”
доповнити пунктом 10:
‟Вирішення
проблемних
питань,
пов’язаних
з
орендою
ЦМК ДКП ДП ‟Кіровоградтеплоенерго”.
Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням цієї пропозиції.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
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Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку розділ 5
доповнити пунктом 10. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 10.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1418 “Про затвердження Програми управління
комунальним майном на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про передачу майна військовій частині А1840”. Проект рішення за
реєстраційним № 1635. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з
мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1419 “Про передачу майна військовій
частині А1840” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доповнення Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1648.
Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1420 “Про доповнення Плану діяльності
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста
Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 1652 (доопрацьований). Доповідач
Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1421 “Про затвердження Програми
економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та
основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького
на 2018-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1662. Доповідач
Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1422 “Про затвердження Програми зайнятості
населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження передавальних актів”. Проект рішення за реєстраційним № 1657.
Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1423 “Про затвердження передавальних актів”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання у 2018 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних видів
документів”. Проект рішення за реєстраційним № 1666 (доопрацьований).
Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки 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” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1424 “Про надання у 2018 році пільг щодо
сплати державного мита за видачу певних видів документів” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
розгляд висновку громадської антикорупційної експертизи”. Проект рішення за
реєстраційним № 1658. Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління
економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1425 “Про розгляд висновку громадської
антикорупційної експертизи” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування комунального підприємства ‟Ринково-побутові послуги”
Кіровоградської міської ради та затвердження Статуту в новій редакції”. Проект
рішення за реєстраційним № 780 (доопрацьований). Доповідач Паливода А.А. ‒
директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1426 “Про перейменування комунального
підприємства ‟Ринково-побутові послуги” Кіровоградської міської ради та
затвердження Статуту в новій редакції” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування комунального підприємства ‟Елегант М” та затвердження
Статуту в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 788
(доопрацьований). Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки
міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1427 “Про перейменування комунального
підприємства ‟Елегант М” та затвердження Статуту в новій редакції”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт
щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення за
2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1659. Доповідач Владов Р.П. ‒
начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища 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” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1428 “Про звіт щодо виконання Програми
природоохоронних заходів місцевого значення за 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення
на 2018-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1645 (доопрацьований).
Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1429 “Про затвердження Програми
природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку
у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1654. Доповідач Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку транспорту та
зв’язку міської ради.
Даний проект Програми обговорювався. Відомо, які кошти вкладаються на
модернізацію транспортного парку КП ‟Електротранс”. Із проекту Програми
виключено фінансування питань, пов’язаних з придбанням учбового тролейбуса,
автобуса для міжміських та туристичних перевезень.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Є запитання стосовно пільгових категорій громадян, які мають право на
безкоштовний проїзд. Чи повернули пенсіонерів до цього переліку? Друге
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запитання стосується єдиної міської системи диспетчеризації. Депутатський
запит з цього питання було підтримано дуже давно. Чи будуть зрушення в цьому
плані?
Вергун О.С., начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
міської ради:
Всі пропозиції та зауваження постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
враховані: стосовно переліку певних категорій громадян, які мають право
користуватися пільгами в режимі маршрутного таксі, щодо осіб з інвалідністю.
Щодо організації диспетчеризації руху громадського транспорту у
першому кварталі будуть проводитися конкурси на перевезення пасажирів. Всі
моменти стосовно відображення автобусів на загальний доступ пасажирів будуть
прописані в умовах конкурсу.
Райкович А.П.:
Вони вже прописані, але з перевізниками ще не укладений жоден договір
на 2018 рік.
Це дуже слушне зауваження. Люди повинні бачити, скільки транспорту
працює на маршрутах і як він працює.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група
‟Рідний край”):
Ми підтримуємо пропозицію, щоб всі перевізники здійснювали
перевезення пенсіонерів за віком безкоштовно. Разом з тим, треба розуміти, що
перевізники згідно з нормами закону матимуть право на відшкодування витрат
за безкоштовне перевезення пільговиків за умови виконання ними договірних
зобов’язань таких, як встановлення GPS навігаторів, дотримання графіків та
інтервалів руху. Тому у міському бюджеті має бути певний ресурс для
компенсаційного відшкодування за пільговий проїзд автомобільним та
електротранспортом. Дякую.
Райкович А.П.:
Це дуже складне питання. Воно було обговорене з керівниками фракцій.
Треба обраховувати можливості бюджету. Ми до цього повернемося
найближчим часом.
Цертій О.М.:
30 млн грн передбачено компенсації для автотранспорту і 30 млн грн для
електротранспорту.
Думаю, що цього цілком достатньо для того, щоб задовільнити їх потреби,
аби вони своєчасно і правильно надавали всі документи на ці відшкодування. З
практики минулих років це жодного разу не було зроблено правильно. Якщо
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вони не звертаються, то як можуть отримати компенсацію? Але вони зобов’язані
перевозити пільгові категорії населення.
Райкович А.П.:
Ми проведемо нараду за участі керівників фракцій, членів виконавчого
комітету, представників громадськості, які розуміються на цих питаннях, та
поговоримо на цю тему.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому з урахуванням озвучених змін? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1430 “Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому
на 2018-2019 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Статуту комунального підприємства ‟Управління будинками
Міської ради міста Кропивницького” в новій редакції”. Проект рішення за
реєстраційним № 1650. Доповідач Кучер М.М. ‒ директор КП ‟Управління
будинками” міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1431 “Про затвердження Статуту комунального
підприємства
‟Управління
будинками
Міської
ради
міста
Кропивницького” в новій редакції”(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Порядку призначення керівників закладів освіти міста
Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1651 (доопрацьований).
Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради.
Костенко Л.Д., начальник управління освіти міської ради:
Є пропозиція від постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики доповнити даний проект
рішення пунктом:
‟Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького до проведення
конкурсу запрошувати на засідання комісії з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики кандидатів, які виявили
бажання брати участь у конкурсі на керівні посади закладів освіти міста
Кропивницького”.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому з урахуванням озвученої пропозиції? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1432 “Про затвердження Порядку призначення
керівників закладів освіти міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом
вулицями м. Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1660.
Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житловокомунального господарства 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” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1433 “Про затвердження дислокацій технічних
засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста Кропивницького”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року
№ 3163 ‟Про затвердження схем організації дорожнього руху вулицями
міста Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 1661. Доповідач
Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1434 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 3163
‟Про затвердження схем організації дорожнього руху вулицями міста
Кіровограда” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких адміністративних
послуг, яка зараховується до бюджету міста Кропивницького”. Проект рішення
за реєстраційним № 1664. Доповідач Шевченко А.О. ‒ начальник управління
адміністративних послуг 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” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1435 “Про звільнення окремих категорій осіб від
оплати вартості деяких адміністративних послуг, яка зараховується до
бюджету міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року
№ 1144 ‟Про передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 1665.
Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1436 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1144 ‟Про передачу
майна” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення
сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2018 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 1667. Доповідач Краснокутський О.В. ‒ директор міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради.
Краснокутський О.В., директор міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді міської ради:
Шановні колеги!
Під час розгляду даного проекту рішення на засіданні постійної комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку були погоджені пропозиції міжфракційного об’єднання
‟Рівні можливості”, внесені на виконання Закону України ‟Про запобігання та
протидію домашньому насильству”, внести доповнення до проекту Програми
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соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді
м. Кропивницького на 2018 рік, а саме:
розділ 4 ‟Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2018 рік” після слів
‟попередження бродяжництва та жебракування в дитячому молодіжному
середовищі” доповнити словами ‟запобігання та протидія домашньому
насильству”;
розділ 5 ‟Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі на
2018 рік” після слів ‟попередження бродяжництва та жеребкування в дитячому
молодіжному середовищі” доповнити словами ‟запобігання та протидія
домашньому насильству”;
розділ 8 ‟Напрямки реалізації заходів Програми” доповнити абзацами:
‟підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм, причин і наслідків
домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької
моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до
постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення
дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а
також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються;
організація і проведення серед населення, у тому числі серед дітей та
молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії домашньому
насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків”.
Пропоную підтримати ці пропозиції.
Райкович А.П.:
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію постійної комісії міської ради
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
щодо внесення доповнень до даного проекту рішення, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1437 “Про затвердження Програми соціальної
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді
м. Кропивницького на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
заходи
щодо
забезпечення
регіональної
мовної
політики
в
місті Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 1619. Доповідач
Капітонов С.І. ‒ депутат Міської ради міста Кропивницького.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
‟ВО ‟Свобода”), ознайомив з проектом рішення.

ради

(голова

фракції

Райкович А.П.:
Головний посил даного проекту рішення ‒ забезпечення регіональної
мовної політики в місті Кропивницькому в рамках чинного законодавства.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловився на підтримку проекту
рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1438 “Про заходи щодо забезпечення
регіональної мовної політики в місті Кропивницькому” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку мікрорайонів на 2018 – 2020 роки та
Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на
фінансування цієї Програми”. Проект рішення за реєстраційним № 1629.
Доповідач Бойко С.В. ‒ депутат Міської ради міста Кропивницького.
Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Доповів по суті проекту Програми розвитку мікрорайонів
на 2018 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету,
передбачених на фінансування цієї Програми, ознайомив із зауваженнями
юридичного управління міської ради щодо відсутності чіткого розподілу по
мікрорайонах, фінансового управління щодо невідповідності Бюджетному
Кодексу України.
Пропоную у проекті рішення передбачити додатковий пункт наступного
змісту:
‟Програма розвитку мікрорайонів на 2018 – 2020 роки вступає в дію
з 2019 року”.
Це надасть час відповідним управлінням, депутатам, які мають пропозиції
та доповнення, фінансовому управлінню обрахувати та привести у відповідність
всі можливі витрати, щоб ця Програма предметно і дієво запрацювала у 2019 та
2020 роках.
Депутати Демченко М.І., Цертій О.М., Смірнов В.О. виступили на
підтримку проекту Програми розвитку мікрорайонів на 2018 – 2020 роки та
Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на
фінансування цієї Програми.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 10,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

3

0

2

1

6

“НАШ КРАЙ”

0

0

4

3

7

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

6

0

0

0

6

“Опозиційний блок”

0

0

2

0

2

‟УКРОП”

1

0

0

3

4

Радикальна Партія
Олега Ляшка

3

0

0

0

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

1

0

2

“Рідне місто”

0

0

0

2

2

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

1

1

2

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств
Міської ради міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1656.
Доповідач Цертій О.М. ‒ депутат Міської ради міста Кропивницького.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), доповів про передумови щодо
підготовки та по суті проекту рішення “Про порядок оприлюднення інформації
про діяльність комунальних підприємств Міської ради міста Кропивницького”.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
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Даний проект рішення підготовлений відповідно до Господарського
кодексу України, інформація про діяльність комунальних підприємств підлягає
обов’язковому оприлюдненню.
Я запросив заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Мосіна О.В. Не зважаючи на результати голосування, я надам
доручення створити офіційні сайти на кожному комунальному підприємстві.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 1439 “Про порядок оприлюднення
інформації про діяльність комунальних підприємств Міської ради
міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Розглядаємо питання, які були проголошені депутатами і внесені до
порядку денного з голосу.
Першою надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. ‟Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про
затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в
місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проект рішення без реєстраційного
номера. Доповідач Зайченко В.В. ‒ голова постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної
власності.
Є необхідність в доповіді? Ми обговорювали це питання на
погоджувальній нараді.
Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Вчора відбулися додаткові зустрічі профільного заступника міського
голови з представниками деяких фракцій. До запропонованої Програми вношу
узгоджену пропозицію стосовно включення додаткових об’єктів:
капітальний ремонт тротуарів за адресою вул. Ушакова (від
вул. Яновського до вул. Межовий Бульвар; вул. Межовий Бульвар.
Прошу винести на голосування даний проект рішення в цілому з
урахуванням моєї пропозиції.
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Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція поставити на голосування даний проект рішення в
цілому відповідно до основної пропозиції депутата Зайченка В.В., голови
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності, з урахуванням пропозиції депутата
Голофаєва І.В., сформованої на підставі спільних нарад.
Від депутатів надходять пропозиції взяти проект рішення ‟Про внесення
змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року
№ 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та
безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” за основу.
Райкович А.П.:
Враховуючи наші домовленості, краще було б проголосувати за проект
рішення в цілому з пропозиціями. У коригуваннях до міського бюджету було
передбачено 10 млн грн для того, щоб задовольнити ці питання і ті, які виникли
додатково для того, щоб розпочати виготовляти проектно-кошторисну
документацію і не витрачати час.
Ставлю на голосування проект рішення за основу. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Голофаєвим І.В.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо пропозиції
депутата Голофаєва І.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 18.
Не прийнято.
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На прохання депутатів оголошується перерва на 10 хвилин.
Після перерви о 15.37.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 38 депутатів, відсутні 5 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Ще раз вноситься пропозиція повернутися до голосування щодо пропозиції
депутата Голофаєва І.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому
(з урахуванням рішення міської ради від 15.02.2018 № 1409). Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 1440 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про
затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху
в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня
2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач
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Зайченко В.В. ‒ голова постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності.
Є необхідність в доповіді? Немає.
Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Вношу пропозицію щодо включення додаткового переліку об’єктів до
Програми, а саме:
до розділу ‟Капітальний ремонт покрівель”:
вул. Пацаєва, 5, корп. 2;
вул. Волкова, 28, корп. 4;
вул. Арсенія Тарковського, 12-а;
вул. В’ячеслава Чорновола, 8/2;
до розділу ‟Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг”:
Студентський бульвар, 10, 12;
вул. Пацаєва, 5, корп. 1, 3;
вул. Яновського, 151;
вул. Комарова, 48/149;
вул. Соборна, 22;
ремонт тротуарів:
вул. Комарова, 58;
вул. Академіка Тамма, 9;
вул. Пацаєва, 5, корп. 2;
до розділу ‟Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення”:
пров. Арнаутовський;
пров. Гризодубової;
пров. Компаніївський;
вул. Олександра Олеся;
вул. Олега Ольжича.
Пропоную врахувати озвучені пропозиції у запропонованому проекті
рішення та проголосувати в цілому з урахуванням пропозицій.
Міський голова та депутати Кролевець А.В., Капітонов
Демченко М.І. обговорили пропозиції, внесені депутатом Голофаєвим І.В.

С.І.,

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
Оскільки депутати пропонують вносити пропозиції до проекту рішення,
хотів би озвучити доповнення, які на минулому засіданні комісії були підтримані
більшістю депутатів. Я надав їх у письмовому вигляді голові комісії. Пропоную
врахувати їх у відповідній Програмі, а саме:
у розділі ‟Капітальний ремонт освітлення” на 2018 рік:
вул. Степанова;
вул. Новоукраїнська;
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у розділі ‟Капітальний ремонт прибудинкових доріг”:
вул. Добровольського, 3, 5, 7.
Прошу підтримати мою пропозицію.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію взяти запропонований проект рішення
за основу, а потім будемо голосувати по процедурі за пропозиції депутатів. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Міський голова, депутати Волков І.В., Ларін А.С., Краснокутський О.В.,
Кролевець А.В., Демченко М.І. обговорили основні моменти щодо розподілу
фінансування та процедури внесення і розгляду змін до Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Голофаєвим І.В.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 17.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Смірновим В.О.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 18.
Не прийнято.
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Прошу внести доповнення до даного проекту рішення в частині ремонту
прибудинкової території за адресами по вул. Леваневського, 1-а, 1-б, 1-в та по
вул. Бєлінського, 2-а, 2-б.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний головуючий!
Відповідно до Регламенту прошу оголосити перерву.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва.
Після перерви о 16.40.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. Кворум,
необхідний для продовження роботи сесії, є. Продовжуємо роботу.
Шановні депутати!
Узгоджено і рекомендується наступний формат нашої роботи, а саме
розглянути питання, включені як додаткові до порядку денного і оголосимо
перерву до вівторка.
За цей час проведемо засідання постійної комісії з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності,
розглянемо порушені питання, у вівторок повернемося до переголосування
пропозицій та розглянемо питання щодо регулювання земельних відносин.
Приймається така пропозиція? Приймається.
Депутате Краснокутський Олеже Володимировичу, Ви наполягаєте на
голосуванні за Вашу пропозицію? Ні.
Шановні депутати!
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня
2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки” в цілому, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 1,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до переголосування у
зв’язку із технічними причинами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня
2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки” в цілому (з урахуванням рішення міської ради від 15.02.2018
№ 1409), прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 1,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1441 ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу
ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській”.
Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Капітонов
С.І.,
‟ВО ‟Свобода”):
Шановні колеги!

депутат

міської

ради

(голова

фракції
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Ви пам’ятаєте, скільки дискусій викликало це питання, коли тільки
надавався дозвіл на розроблення проекту землеустрою. Фракція ‟ВО ‟Свобода”
не голосувала за це питання. Ми були проти надання земельної ділянки
підприємству, утвореному протягом місяця. Але міська рада підтримала це
рішення за умови, що земельна ділянка буде надаватися на 25 років. Це була
пропозиція постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва,
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.
Також за пропозицією заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради були внесені пропозиції, які обмежать можливості
шахрайських дій. Надходили пропозиції щодо встановлення терміну, протягом
якого повинно розпочатися будівництво цього заводу. Питання обговорювалося
під час засідання сесії. Але у підтриманому проекті рішення з цього питання
проігноровані всі пропозиції депутатів. Земельна ділянка надалася на 49 років
без урахування інших пропозицій депутатів стосовно будівництва, термінів та
іншого.
Питання вчора виносилося на розгляд постійної комісії міської ради з
питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. Комісія перенесла розгляд
цього питання до з’ясування обставин.
Пропоную зняти з розгляду сесії даний проект рішення та відправити на
доопрацювання в частині з’ясування цих всіх обставин. Дякую.
Райкович А.П.:
Сергію Івановичу!
Як депутат Ви маєте право вносити будь-яку пропозицію, але я офіційно
заявляю про те, що це питання врегульоване, жодних шахрайських дій немає.
Питання вимагає інвестиційних рішень. Чим довше ми затягнемо прийняття
рішення, тим швидше наблизимо отримання негативного результату, тому що
банківські кредити виділяються тоді, коли розподіляється ресурс, а не коли цього
хоче депутат чи міський голова. Тому доцільно вирішувати це питання зараз.
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Капітоновим С.І.,
зняти з розгляду даний проект рішення, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 6,
“проти” – 1,
“утримались” – 8,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
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” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1442 “Про передачу ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” в
оренду земельної ділянки по вул. Аджамській” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської
ради.
На погоджувальній нараді ми обговорювали це питання.
Відповів на запитання депутата Смірнова В.О. щодо переліку
громадських організацій, які звільняються від сплати земельного податку.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1443 “Про звільнення від сплати земельного
податку на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 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” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1444 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення Куриленко І.А. права користування земельною ділянкою
по вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3, кв. 76”. Проект рішення без реєстраційного
номера. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища 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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1445 “Про припинення Куриленко І.А. права
користування земельною ділянкою по вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3,
кв. 76” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Відповідно до попередньої домовленості ми розглянули всі додаткові
питання.
Оголошується перерва в роботі десятої сесії Міської ради міста
Кропивницького до вівторка ‒ 20 лютого 2018 року.
Дякую за роботу!

Міський голова

А. Райкович

