УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 45
першого засідання дванадцятої сесії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
від 29 березня 2018 року

м. Кропивницький

Дванадцяту сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський голова
Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Доброго дня, шановні
журналісти!
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.

депутати,

члени

територіальної

громади,

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Шановні присутні!
На дванадцяту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 27 депутатів.
Відсутні 16 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є.
Дванадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького оголошую
відкритою.
(Звучить Державний Гімн України)
Надав слово представникам громадських організацій та громадянам
міста, які записалися на виступ:
Шишацькій Н.М., яка звернулася з проханням допомогти у вирішенні
конфліктної ситуації, що склалася при оформленні документів на земельну
ділянку. Міський голова доручив начальнику управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради Владову Р.П.
розібратися у ситуації та вирішити питання по суті.
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Циганку Є.О., представник громадської організації ‟Молодіжне крило
Радикальної партії”, який звернувся до депутатів міської ради стосовно
врегулювання питання щодо заборони продажу алкогольних напоїв у нічний час.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), нагадав, що 31 травня
2011 року міською радою прийнято рішення за № 570 ‟Про упорядкування
роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями на
території міста Кіровограда”.
Орєшкову Г.М., який звернув увагу депутатів на окремі вимоги чинного
законодавства, яких необхідно дотримуватися під час реорганізації та
перейменування комунальних закладів охорони здоров’я міста. Міський голова
запропонував юридичному управлінню міської ради взяти до уваги інформацію,
доручив опрацювати питання та проінформувати про проведену роботу.
Демченко Л.І., яка зачитала звернення від мешканців міста з проханням
залишити місце для стихійної торгівлі у сквері Слави.
Харламовій Л.В., яка виступила стосовно питання внесення змін до Плану
зонування території міста, включеного до проекту порядку денного
дванадцятої сесії, та висловила застереження щодо відміни мораторію на
виділення земельних ділянок для будівництва гаражів на прибудинкових
територіях багатоповерхових будинків.
Райкович А.П.:
Шановні присутні!
Ми заслухали громадян, які записалися на виступ. Прошу дослухатися до
потреб людей та їх пропозицій. Виконавчим органам міської ради опрацювати
порушені питання та внести пропозиції.
Шановні депутати!
У роботі дванадцятої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради;
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у
м. Кропивницькому ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
Соколовська Євгенія Володимирівна ‒ заступник директора
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”.
Шановні колеги!
Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів
постійних комісій міської ради. Є пропозиція обрати до складу робочої президії
голову постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту
міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів
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масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності Линченка Максима Дмитровича. Немає
заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Прошу Максима Дмитровича зайняти місце в президії.
Надаю слово депутату Капітонову С.І.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”), прокоментував виступ представника від громадськості щодо
стихійної торгівлі у сквері Слави. Заявив, що націоналісти ‟ВО ‟Свобода”
проголошують 2018 рік роком очищення міста Кропивницького від радянської
комуністичної символіки. Закликав мешканців міста долучитися до цього
процесу. А також звернувся до міського голови з пропозицією демонтувати
радянську символіку на площі Дружби народів.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив свою думку
стосовно виступу депутата Капітонова С.І.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Всі виступи почуто. Люди, які стоять на хаотично організованому ринку,
мають недостатній рівень забезпеченості. Стосовно упорядкування цих питань
доручаю Головному управлінню житлово-комунального господарства,
управлінню торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста
Кропивницького опрацювати питання, внести пропозиції. Ми обов’язково
вийдемо на відкритий діалог, в разі необхідності проведемо громадські слухання
і приймемо рішення.
Стосовно пам’ятника хочу проінформувати, що він знаходиться у
аварійному стані.
Шановні депутати!
Вам розданий проект порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання, який містить 164 питання. Пропоную даний
проект порядку денного дванадцятої сесії міської ради взяти за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
28 березня 2018 року відбулась погоджувальна нарада з керівниками
депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на якій було
запропоновано виключити з проекту порядку денного наступні проекти рішень:
1) За реєстраційним № 1681 ‟Про звернення депутатів Міської ради міста
Кропивницького до Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України щодо
здійснення господарської діяльності суб’єктами ОСББ” (порядковий № 16), у
зв’язку із втратою актуальності даного питання. (Пропозиція депутатської
фракції Радикальної Партії Олега Ляшка в Міській раді міста Кропивницького).
Хто за те, щоб виключити дане питання з проекту порядку денного, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
2) За реєстраційним № 1809 ‟Про надання Тирличу О.Л. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3)” (порядковим № 48) виключити
у зв’язку із суперечностями щодо даної земельної ділянки. (Пропозиція
депутата міської ради Розгачова Р.О., який був присутній на погоджувальній
нараді 28.03.2018).
Хто
за
те,
щоб
виключити
дане
питання
з
проекту
порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
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3) За реєстраційним № 1786 ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 № 1162” (порядковий № 158),
виключити у зв’язку з технічною помилкою. (Пропозиція депутата міської ради
Шамардіна О.С.)
Хто
за
те,
щоб
виключити
дане
питання
з
проекту
порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
На моє ім’я як голови Міської ради міста Кропивницького надійшла заява
про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Товстогана
Богдана Сергійовича наступного змісту:
‟Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України ‟Про статус
депутатів місцевих ради”, я, Товстоган Богдан Сергійович, депутат
Кіровоградської міської ради, обраний за списками партії ‟Блок Петра
Порошенка
‟Солідарність”,
складаю
свої
повноваження
депутата
Кіровоградської міської ради. Прошу розглянути заяву на найближчому
засіданні сесії міської ради.” (копія додається).
Які будуть пропозиції?
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
На підставі заяви депутата Товстогана Б.С., яку зачитав міський голова,
прошу включити до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради
питання ‟Про дострокове припинення повноважень депутата Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання Товстогана Богдана Сергійовича”.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкова І.В. включити до
проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про
дострокове припинення повноважень депутата Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання Товстогана Богдана Сергійовича”. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 14.
Прийнято.
Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного?
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської
ради доопрацьований проект рішення № 1689 ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру,
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В.
включити до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради
доопрацьований проект рішення № 1689 ‟Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру,
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 11.
Прийнято.
Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської
ради проекти рішень:
№ 1794 ”Про виділення коштів на відшкодування витрат для проведення
поховання”,
№ 1795 ‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста”.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Гамальчука М.П. включити
до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради проекти рішень:
№ 1794 ”Про виділення коштів на відшкодування витрат для проведення
поховання”,
№ 1795 ‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Шутка В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”):
Шановні колеги!
Прошу виключити з проекту порядку денного дванадцятої сесії міської
ради проект рішення за реєстраційним № 1424 ‟Про надання Митрофанову К.О.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)” (порядковий № 49) у зв’язку з
непорозуміннями з мешканцями.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Шутки В.В. виключити з
проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради проект рішення за
реєстраційним № 1424 ‟Про надання Митрофанову К.О. дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі
будинку № 57)”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Волков І.В.:
Шановні колеги!
Прошу виключити з проекту порядку денного дванадцятої сесії міської
ради проект рішення за реєстраційним № 1431 ‟Про надання Павлюченку С.М.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Пацаєва (напроти будинку № 3, корп. 1)” (порядковий № 51) у
зв’язку з невдоволенням мешканців. Прийняття рішення з даного питання

8

викличе бурхливий протест з боку жителів будинку, які проживають за вказаною
адресою.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкова І.В. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Пропоную включити до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської
ради проект рішення за реєстраційним № 1826 ‟Про затвердження нової редакції
Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”. Нагадаю, що 20 липня
2017 року був підтриманий депутатський запит, відповідно до якого управлінню
соціальної підтримки населення було доручено доопрацювати Положення, щоб
спростити процедуру щодо виплати матеріальної допомоги і затверджувати
рішення не міською радою, а виконавчим комітетом міської ради.
Друга моя пропозиція стосується питання ‟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 № 1792. Справа
в тому, що фінансовому управлінню сьогодні треба подавати документи до
казначейства. Тому є нагальна необхідність розглянути це питання раніше.
Пропоную перенести та розглянути його за порядковим № 4.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. включити до
проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради проект рішення за
реєстраційним № 1826 ‟Про затвердження нової редакції Положення про
комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького”. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
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Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. перенести та
розглянути за порядковим № 4 у проекті порядку денного дванадцятої сесії
міської ради проект рішення за реєстраційним № 1792 ‟Про внесення змін до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360
‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
У зв’язку з можливістю виникнення конфліктів при формуванні земельної
ділянки шляхом аукціону по вул. Академіка Корольова прошу зняти з розгляду
проект рішення за реєстраційним № 1512 ‟Про затвердження земельної ділянки
по вул. Академіка Корольова (біля автовокзалу № 2), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (порядковий № 131).
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Дриги В.В. виключити з
проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради проект рішення за
реєстраційним № 1512 ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка
Корольова (біля автовокзалу № 2), право оренди на яку набувається на аукціоні”.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Шановні депутати!
Прошу включити до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської
ради проект рішення за реєстраційним № 1806 ‟Про затвердження істотних умов
договору енергосервісу”.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. включити до
проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради проект рішення за
реєстраційним № 1806 ‟Про затвердження істотних умов договору
енергосервісу”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з проханням
надати коротку інформацію стосовно проекту рішення за реєстраційним
№ 1771 ‟Про передачу УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в постійне користування земельної
ділянки по вул. Короленка, 56”.
Райкович А.П. запропонував заслухати та визначитися стосовно
зазначеного проекту рішення в ході його розгляду.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”),
висловив
зауваження
секретарю
міської
ради
Табалову А.О. стосовно дотримання строків оприлюднення проектів рішень
міської ради, повідомив, що питання, які містяться у проекті порядку денного
дванадцятої сесії міської ради за порядковими № 29-46, № 49-119, оприлюднені
з порушенням вимог Закону України ‟Про доступ до публічної інформації”.
Табалов А.О., секретар міської ради:
По-перше, я хотів би надати коментар стосовно питання щодо
регулювання земельних відносин, яке порушив депутат Краснокутський О.В.
Питання стосується релігійних конфесій. Існує вірогідність виникнення
релігійного конфлікту. Доручаю начальнику відділу з питань внутрішньої
політики Запорожану С.В. взяти це питання на контроль.
Також хотів би проінформувати стосовно оприлюднення проектів рішень
міської ради.
Володимире Олександровичу Смірнов!
Озвучена Вами інформація не відповідає дійсності. Питання, які включені
до проекту порядку денного за порядковими № 29-46, оприлюднені, починаючи
з 30.10.2017 по 05.03.2018. Я можу надати інформацію по кожному пункту.
Питання були вчасно оприлюднені.
Але до проекту порядку денного дванадцятої сесії міської ради включено
п’ять питань, відносно яких не витримано термін щодо оприлюднення.
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Пропоную виключити ці питання з проекту порядку денного. а саме
питання за порядковими № 96, 97, 129, 130, 163:
‟Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельних ділянок
по м. Кропивницькому”, проект рішення за реєстраційним № 1799;
‟Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій
Пермській, 11-а”, проект рішення за реєстраційним № 1811;
‟Про передачу ДНЗ ‟Кіровоградське ВПУ № 4” в постійне користування
земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”, проект рішення за
реєстраційним № 1802;
‟Про
передачу
РЕГІОНАЛЬНОМУ
ЦЕНТРУ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА в постійне користування земельної ділянки
по вул. Вокзальній, 68”, проект рішення за реєстраційним № 1803;
‟Про внесення змін до рішень міської ради”, проект рішення за
реєстраційним № 1805.
Під час проведення наступного засідання дванадцятої сесії міської ради
пропоную включити ці питання до порядку денного. Таким чином будуть
дотримані вимоги частини 3 статті 15 Закону України ‟Про доступ до публічної
інформації”.
Також хочу звернути увагу, що проекти рішень міської ради щодо
регулювання земельних відносин, які виносяться на розгляд сесії,
оприлюднюються управлінням земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради на головній сторінці офіційного сайту
управління в розділі ‟Доступ до публічної інформації”.
Для більш зручного, оперативного пошуку та ознайомлення з проектами
рішень щодо регулювання земельних відносин на головній сторінці офіційного
сайту Міської ради міста Кропивницького в розділ ‟Публічна інформація”,
підрозділ ‟Проекти рішень”, створено вкладення ‟Земельні питання”. Необхідно
перейти за посиланням ‟переглянути”, яке автоматично перенаправить на сайт
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Також проекти рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин
додатково оприлюднюються на офіційному сайті міської ради в розділі
‟Публічна інформація”, підрозділ ‟Проекти рішень”, вкладення ‟Міської ради”.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. виключити
з проекту порядку денного питання:
‟Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельних ділянок
по м. Кропивницькому”, проект рішення за реєстраційним № 1799;
‟Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій
Пермській, 11-а”, проект рішення за реєстраційним № 1811;
‟Про передачу ДНЗ ‟Кіровоградське ВПУ № 4” в постійне користування
земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”, проект рішення за
реєстраційним № 1802;
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‟Про
передачу
РЕГІОНАЛЬНОМУ
ЦЕНТРУ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА в постійне користування земельної ділянки
по вул. Вокзальній, 68”, проект рішення за реєстраційним № 1803;
‟Про внесення змін до рішень міської ради”, проект рішення за
реєстраційним № 1805. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Шановні депутати!
Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного?
Смірнов В.О.:
Шановні депутати!
Хотів би озвучити наступну пропозицію. На жаль, залишилося
невирішеним питання щодо продовження терміну повноважень голів постійних
комісій міської ради. Депутати пам’ятають про зміни, внесені до Положення про
постійні комісії міської ради, відповідно до яких голови постійних комісій
міської ради мають звітувати про свою роботу. Після цього шляхом голосування
міська рада продовжує або припиняє їх повноваження, обравши нового голову
комісії. На минулій сесії ми не розглянули це питання, хоча воно було у порядку
денному.
Є пропозиція включити це питання до проекту порядку денного
дванадцятої сесії міської ради або надати роз’яснення щодо ігнорування власних
рішень чи автоматичного продовження повноважень голів постійних комісій, чи
діють на сьогодні повноваження голів постійних комісій.
Табалов А.О.:
Вчора на погоджувальній нараді обговорювалося це питання. Мною було
запропоновано головам постійних комісій, які готові прозвітувати, з голосу
вносити питання до порядку денного та звітувати.
Райкович А.П.:
Пропозиція стосується сьогоднішнього та наступного засідань сесій.
Кожен голова постійної комісії, який не прозвітував, повинен надати
інформацію. Питання буде включено до порядку денного і надано слово для
звіту.
Краснокутський О.В.:
Питання стосується звіту та прийняття рішення щодо переобрання голови
постійної комісії або продовження терміну повноважень. Треба дотримуватися
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вимог Закону України ‟Про доступ до публічної інформації” щодо
оприлюднення проекту рішення.
Демченко М.І.:
У ситуації, коли треба було переобрати голів постійних комісій,
прозвітувати було обов’язком. Зараз йде мова про те, коли буде бажання у голів
постійних комісій. Це вже не обов’язок? Це питання треба упорядковувати в
зовсім іншій площині. Треба ставити питання, що прозвітувати є обов’язком.
Райкович А.П.:
Всі пропозиції депутатів проголосовані. Пропоную затвердити проект
порядку денного дванадцятої сесії міської ради в цілому з урахуванням внесених
змін та доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1552 “Про затвердження порядку денного
дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”
(додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Пропоную додаткові питання, включені до порядку денного, розглянути
перед розглядом питань щодо регулювання земельних відносин. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання ‒ ‟Про
депутатські запити депутатів Міської ради міста Кропивницького”. Доповідач
Табалов А.О. ‒ секретар міської ради.
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Табалов А.О., секретар міської ради:
За міжсесійний період на адресу міської ради не надійшло письмових
депутатських запитів.
Райкович А.П.:
Надаю слово депутату Демченку М.І.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), озвучив депутатське запитання стосовно забудови зони громадського
відпочинку на березі річки Сугоклії та спроби захоплення нових земельних ділянок
під забудову.
Надав начальнику управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради Владову Р.П. документи
щодо земельних ділянок та звернувся з проханням після обідньої перерви надати
вичерпну відповідь.
Райкович А.П.:
Пропоную начальнику управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради Владову Р.П. розібратися і
надати вичерпну відповідь.
Демченко М.І. оголосив депутатський запит щодо внесення змін до розділу
зовнішнього освітлення Програми утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки
відповідно до пропозицій, поданих ним до Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Райкович А.П.:
Прошу визначитися і проголосувати відносно депутатського запиту,
озвученого депутатом Демченком М.І., а саме підтримати пропозицію щодо
внесення коригувань до Програми утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки
по розділу зовнішнього освітлення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 18.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Михайле Івановичу Демченко!
Надайте свої пропозиції. Ми в робочому порядку відпрацюємо їх і внесемо
на розгляд депутатів.
Надаю слово депутату Краснокутському О.В.
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), озвучив депутатський
запит стосовно звернення матері загиблого учасника АТО щодо встановлення
індивідуального опалення в квартирі та (додається).
Райкович А.П.:
Пропоную підтримати депутатський запит, озвучений
Краснокутським О.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

депутатом

Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1553 “Про депутатський запит депутата Міської
ради міста Кропивницького Краснокутського О.В.” (додається).
Гамальчук М.П., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав колективний
депутатський запит депутатів Міської ради міста Кропивницького
(додається) щодо недостатнього фінансового забезпечення галузі ‟Охорона
здоров’я” міста Кропивницького.
Райкович А.П.:
Питання вчора обговорювалося на погоджувальній нараді. Будемо вести
системний діалог з державою протягом бюджетного року. Ми переймаємося
проблемами медичної галузі і освітян. Пропонується два звернення. Перше
звернення стосується медичної галузі. Друге ‒ галузі освіти. Відбувся діалог з
Міністром освіти і науки України про те, що місту не вистачає фінансування всіх
необхідних витрат. Просили звернути увагу на рівень фінансування, рівень
державного забезпечення, рівень державного замовлення, якщо це стосується
професійно-технічної освіти, а також фінансування професійно-технічної освіти
за рахунок державного бюджету.
Пропоную підтримати колективний депутатський запит депутатів Міської
ради міста Кропивницького щодо недостатнього фінансового забезпечення
галузі ‟Охорона здоров’я”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 1554 “Про колективний депутатський запит
депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається).
Гамальчук М.П., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав колективний
депутатський запит депутатів Міської ради міста Кропивницького
(додається) щодо недостатнього фінансового забезпечення галузі ‟Освіта”
міста Кропивницького.
Райкович А.П.:
Пропоную підтримати колективний депутатський запит депутатів Міської
ради міста Кропивницького щодо недостатнього фінансового забезпечення
галузі ‟Освіта” міста Кропивницького. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1555 “Про колективний депутатський запит
депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається).
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції‟ ВО ‟Свобода”),
озвучив депутатський запит депутатів Міської ради міста Кропивницького
(додається) щодо кримінальної відповідальності за публічне заперечення
Голодомору.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит
депутата Міської ради міста Кропивницького Капітонова С.І. щодо кримінальної
відповідальності за публічне заперечення Голодомору. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“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

0

1

4

“НАШ КРАЙ”

2

0

1

4

7

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

6

0

0

0

6

“Опозиційний блок”

0

0

0

1

1

‟УКРОП”

3

0

0

0

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

1

0

0

0

1

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

0

2

2

“Рідне місто”

2

0

0

1

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

1

2

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції‟ ВО ‟Свобода”),
прокоментував результати голосування.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Є необхідність зараз розглянути питання за порядковими № 24, 25. Це
питання, пов’язані з фінансуванням. Прошу розглянути ці питання до перерви.
Розглядаємо питання порядку денного ‟Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету за 2017 рік”. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник
фінансового управління 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.
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Прийнято рішення № 1556 “Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного 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 № 1792. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Запропоновані зміни та доповнення до міського бюджету на 2018 рік
розглянуті та погоджені в повному обсязі на засіданні профільної постійної
комісії міської ради.
Хочу проінформувати, що основні зміни будуть прийматися за
результатами роботи за перший квартал 2018 року. Зараз пропонується провести
коригування, щоб забезпечити виконання профільних Програм у першому
півріччі 2018 року.
Чи є необхідність у доповіді з даного питання? Немає.
Надійшла пропозиція даний проект рішення поставити на голосування за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1557 “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.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 13.18.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвалося 32 депутати, відсутні 11 депутатів. Кворум,
необхідний для продовження роботи сесії, є.
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Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт
щодо роботи ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” під час проходження
опалювального періоду 2017/2018 років”. Проект рішення без реєстраційного
номера.
Доповідач
Соколовська
Є.В.
‒
заступник
директора
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”.
Соколовська Є.В., заступник директора ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, зачитала звіт про роботу ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до обговорення питання.
Отримано ряд претензійних зауважень з боку депутатів міської ради
стосовно роботи підприємства та якості оренди, обслуговування цілісного
майнового комплексу, переданого в оренду вищезазначеному підприємству.
Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради:
Шановні депутати!
Хотів би проінформувати про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України № 187 ‟Про затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”.
Виконавчим комітетом прийнято рішення про закінчення опалювального сезону
2017/2018 року та температурний режим протягом трьох діб (+8° С). З 01 квітня
по 01 червня продовжено спеціальні обов’язки, в тому числі встановлена вартість
природного газу для постачальників.
Прошу Віктора Івановича Кухаренка повідомити всіх керівників
підприємств негайно укласти додаткові угоди на випадок, якщо температурний
режим буде нижчий за (+8° С).
Також проінформую, що вчора в Києві відбулося засідання у приміщенні
НКРЕКП за участі представників від ПАТ ‟УКРТРАНСГАЗ”, НАК ‟Нафтогаз
України”, ВАТ ‟Кіровоградгаз”, підприємств теплової комунальної енергетики
міста, обласної державної адміністрації з питання врегулювання проблем, які
останнім часом виникають із теплозабезпеченням у нашому місті. Після
обговорення питання та запитань НКРЕКП витребуває від представників
НАК ‟Нафтогаз України”, ПАТ ‟УКРТРАНСГАЗ”, ВАТ ‟Кіровоградгаз”
відповідну документацію. Після цього буде оформлений відповідний протокол і
наданий всім учасникам процесу.
Я доповів всім представникам діалогу стосовно розбалансування системи
природного газу в газорозподільних мережах в місті. Щоб держава відреагувала
та врахувала проблемні питання, які існують у місті Кропивницькому.
В доповіді представника ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”
озвучувалася
інформація
щодо
можливості
модернізації
системи.
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Підприємством надавався проект, але гарантом повинна була виступити міська
рада. Міська рада не може виступати гарантом для товариства з обмеженою
відповідальністю. Гарантом повинні виступати банківські структури.
Дякуючи депутатському корпусу, ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ
УНГА” отримало преференції щодо оренди комунального майна шляхом
зменшення відсотків по оренді та реструктуризації боргів за минулі роки. Станом
на сьогодні до міського бюджету надходять кошти за оренду майна, в тому числі
коштів реструктуризації.
Але вчора на зустрічі озвучувалася цифра по розподілу бюджету, яка
становить 90 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 217.
Таким чином, згідно з договорами постачання природного газу на розрахункові
рахунки підприємства надходить 90 % коштів від бюджетного договору. Тобто
кошти, з яких в тому числі сплачується орендна плата, ми отримуємо до
бюджету. Інші ‒ використовуються на виробничу діяльність та виплату
заробітної плати.
Прошу управління комунальної власності та Головне управління житловокомунального господарства міської ради врахувати та опрацювати цю
інформацію і надати відповідь.
Інвентаризація майна проводиться тільки в разі передачі цілісного
майнового комплексу або в разі його повернення. Ми провели перевірку майна,
яке знаходиться у користуванні. Утримання будівель котелень і обладнання
(котельне обладнання, мережа, насосна група і так далі) повинно виглядати
зовсім іншим чином. Станом на сьогодні будівельні конструкції знаходяться у
задовільному стані. Думаю, що потрібно виконати всі види будівельних робіт,
для того, щоб кожна котельня знаходилася у відповідному вигляді. Котельні, які
виведені з експлуатації (9 котелень) але входять до складу цілісного майнового
комплексу, знаходяться в незадовільному технічному стані. На це треба звернути
увагу. У 2016 році проводилося обстеження цілісного майнового комплексу під
головуванням голови постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності
Розгачова Р.О. На той час стан котелень був значно кращим ніж зараз.
Стосовно опалювального сезону 2017/2018 року. Він був дуже складним у
відносинах з керівництвом ВАТ ‟Кіровоградгаз”.
Що стосується дебету і кредиту роботи підприємства, позитивне сальдо
на 1,5 млн грн. Зрозуміло, що є борги від населення, є різниця в тарифах, які
держава повинна повернути. Це вже питання до НАК ‟Нафтогаз України”. На
рівні держави необхідно врахувати ці проблеми. Підприємством проведені
розрахунки на 80 % перед НАК ‟Нафтогаз України”. Не вистачило 10 % ‒ це ті
кошти, які ми називаємо різницею в тарифах. Якби ці кошти були, номінація на
відбір/закачування природного газу була б. Але вчора керівник департаменту
транспортування газу вказав на недопустимість цих питань, в цьому є провина і
НАК ‟Нафтогаз України”. Сподіваюсь, що це питання буде вирішене на користь
громади.
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Міський голова Райкович А.П., заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Мосін О.В. відповіли на запитання депутата
Капітонова С.І. щодо стану цілісного майнового комплексу, переданого в оренду,
та забезпечення опалювального сезону 2017/2018 року.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив власну думку щодо
відсоткової ставки за оренду цілісного майнового комплексу, переданого в
оренду ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, та відношення до ситуації,
яка склалася із газопостачанням в місті.
Міський голова прокоментував виступ депутата Краснокутського О.В.
та зауважив, що всі проблемні питання, пов’язані з ВАТ ‟Кіровоградгаз”,
повинні вирішуватися не в сесійній залі.
Мосін О.В. озвучив суми коштів, які надходять від ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” за оренду цілісного майнового комплексу та кошти, сплачені
підприємством за договором реструктуризації.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернув увагу представників
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” на значні недоліки, виявлені в ході
опалювального сезону 2017/2018 року, низьку якість наданих послуг з
теплопостачання.
Соколовська Є.В. відповіла на зауваження депутата Цертія О.М.
Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), вніс пропозицію
визнати роботу ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” задовільною.
Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги, доповідачу!
Хотів би підтримати заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Мосіна О.В. Протягом шостого скликання був
проведений аналіз майнового стану підприємства, на той момент він був
задовільним. Якщо колеги вважають, що станом на сьогодні є покращення, то
вони помиляються.
Дійсно, є багато закритих теплопунктів, котелень. Неодноразово
керівництво підприємства звертається з проханням списати обладнання, але не
говорить про те, що воно вже майже відсутнє. Котельні, які не
використовуються, знаходяться в незадовільному стані, їх ніхто не охороняє.
Підприємство не по господарськи відноситися до комунального майна.
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Якщо говорити про виконання всіх договірних зобов’язань в повному
обсязі, то це не так. Кожен орендар сплачує кошти за оренду майна. У минулому
скликанні керівництво підприємства щороку зверталося до міської ради
стосовно скасування орендної плати. Така пільга надавалася.
Стосовно того, що підприємство інвестує кошти. Кошти вкладаються у
розвиток приватного підприємства. Збудовані модульні котельні не поставлені
на баланс комунального підприємства. Місто не отримує нічого від того, що
підприємство орендує цілісний майновий комплекс.
Звертаюся до міського голови Райковича Андрія Павловича з пропозицією
створити комісію, до складу якої включити депутатів міської ради та заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, перевірити
господарську діяльність підприємства та стан переданого в оренду комунального
майна.
Соколовська Є.В. відповіла на зауваження депутата Розгачова Р.О. щодо
модернізації цілісного майнового комплексу та побудови модульних котелень,
відповіла на запитання депутатів Колісніченка Р.М., Цертія О.М.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Зараз не можна голосувати за звіт про роботу ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”. Треба створити робочу групу, до складу якої включити
представників від всіх депутатських фракцій та перевірити діяльність
підприємства, проаналізувати фінансову звітність.
Питання стоїть дуже гостро. Наступний опалювальний сезон розпочнеться
дуже швидко і ми знову будемо думати, яким чином запобігти техногенній
катастрофі.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Хочу зазначити, що діяльність будь-яких теплопостачальних підприємств
створює проблеми для населених пунктів та Уряду в масштабах всієї України.
Так як вибудована за радянських часів теплопостачальна система, яка зараз
перебудовується через міні-котельні та автономне опалення з застарілими
тепломережами, не витримує ніякої критики. Це і буде проблемою.
Хочу
сказати,
що
діяльність
комунального
підприємства
‟Теплоенергетик” також доставляє проблеми. І якщо ми хочемо мати ще більше
проблем, то треба терміново повернути орендований цілісний майновий
комплекс до комунальної власності міста.
В цьому питанні існує дуже велика кількість юридичних та господарських
нюансів. Міський голова та заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради на самому високому рівні ведуть розмови та
перемовини про те, щоб втримати ситуацію. Я не думаю, що сьогодні можна
прийняти серйозне, кардинальне рішення, і не бачу іншого шляху, як взяти до
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відома звіт про роботу ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”.
Ми також не проти, щоб створити комісію і ознайомитися зі станом справ
на підприємстві, і делегуємо представника від фракції, але проти того, щоб
революційним шляхом вирішувати такі складні питання.
Розгачов Р.О.:
Я не говорив про розірвання договору. Я говорив про виконання
зобов’язань, прописаних у договорі.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Хотів би також висловитися з цього питання. Діяльність
КП ‟Теплоенергетик” доставляє менше проблем, ніж діяльність
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, але вартує для міського бюджету
близько 30 млн грн. Діяльність ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” має
менші фінансові втрати для міського бюджету.
Також немає інвесторів, які хотіли б взяти в оренду або у власність
цілісний майновий комплекс, вкладати кошти і робити це за збитковою або за
заниженою для себе вартістю. Є кампанія, яка працює. Працює далеко не
ідеально, але я не знаю жодного комунального підприємства, робота якого була
б зразковою.
Крім того, хочу зауважити, що сума в балансі прибутку не є показником
ефективності роботи підприємства. Є ще така річ як фінансові потоки.
Закликаю депутатів до послідовності, виваженості в діях. Звичайно, треба
проаналізувати роботу, провести інвентаризацію, але не приймати радикальних
рішень.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ми
обговорили
інформацію,
озвучену
представником
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”. Депутати висловили думки щодо
інформації. Це оцінка громади роботи теплоенергетичного комплексу міста. У
житлово-комунальному комплексі є над чим працювати. Зрозуміло, що ці
проблеми почали накопичуватися не з 2015 року. Депутатам відомо як
формувалися договірні відносини, як накопичувалася заборгованість, якою була
участь держави в цих питаннях. Крім того, треба сказати, що керівництво
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” зверталося з проханням взяти участь
у інвестиційній програмі щодо модернізації та реконструкції теплової мережі,
але депутатський корпус був не готовий сприйняти цю програму. На
сьогоднішній день рівень довіри, порозуміння набагато вищий, але треба
провести значні структурні зміни для того, щоб ефективно обслужити
фінансовий ресурс. Але цей ресурс вже використаний іншими регіонами. Ми не
маємо змоги застосувати його для потреб комунальних підприємств нашого
регіону. За умови гарантії міста його можна було використати для модернізації
нашої теплової системи, іншого шляху немає. Треба шукати інвестора, ресурси
та входити в процес модернізації.
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Вношу пропозицію дослухатися до думки депутатів, керівників фракцій,
керівництву ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” передати інформацію
власникам підприємства, в обов’язковому порядку врахувати у програмі
діяльності на 2018 та наступні роки, створити план організаційно-технічних
заходів по усуненню недоліків.
Депутатам пропоную звіт про роботу ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ
УНГА” взяти до відома. Подати пропозиції щодо входження до складу комісії
(групи), яка буде здійснювати інвентаризацію переданого в оренду цілісного
майнового комплексу по визначенню технічного стану обладнання та
будівельних конструкцій котелень. Доручити Головному управлінню житловокомунального господарства провести інвентаризацію та проінформувати
депутатський корпус про результати.
Мосін О.В.:
Хотів пояснити, що інвентаризація проводиться в разі передачі або
повернення комунального майна. В іншому разі проводиться перевірка. Також є
результати відповідної перевірки, нещодавно проведеної управлінням
комунальної власності спільно з Головним управлінням житлово-комунального
господарства міської ради. Пропоную оперативно вжити відповідних заходів по
збереженню комунального майна, відповідно до результатів проведеної
перевірки, виконати всі заходи, передбачити їх у фінансовій програмі та
забезпечити виконання.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування озвучену мною пропозицію. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1558 “Про звіт ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” та створення комісії” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проект
рішення за реєстраційним № 1692. 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.
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Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1559 “Про передачу майна Кропивницькому
міському військовому комісаріату” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми формування позитивного міжнародного та
інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки”. Проект рішення
за реєстраційним № 1668. Доповідач Пузакова А.А. ‒ заступник начальника
управління економіки – начальник відділу економічного розвитку та
регуляторної політики департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій.
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 № 1560 “Про затвердження Програми формування
позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на
2018-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року
№ 148 ‟Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кропивницькому на 2016-2020 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 1669. Доповідач Пузакова А.А. ‒ заступник начальника
управління економіки – начальник відділу економічного розвитку та
регуляторної політики департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій.
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” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1561 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 ‟Про
затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва
у м. Кіровограді на 2016-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року
№ 985 ‟Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 1674. Доповідач Пузакова А.А. ‒ заступник начальника
управління економіки – начальник відділу економічного розвитку та
регуляторної політики департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій.
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 № 1562 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про
затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі)
у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на
2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки за 2017 рік”. Проект
рішення за реєстраційним № 1675 (доопрацьований). Доповідач Пузакова А.А. ‒
заступник начальника управління економіки – начальник відділу економічного
розвитку та регуляторної політики департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій.
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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” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1563 “Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів
розвитку на 2016 і 2017 роки за 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики у 2017 році”. Проект рішення
за реєстраційним № 1676. Доповідач Пузакова А.А. ‒ заступник начальника
управління економіки – начальник відділу економічного розвитку та
регуляторної політики департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій.
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” – 1.
Прийнято рішення № 1564 “Про звіт щодо здійснення державної
регуляторної політики у 2017 році” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у проекті
Європейського Інвестиційного Банку ‟Безпека дорожнього руху в містах
України”. Проект рішення за реєстраційним № 1682. Доповідач Пузакова А.А. ‒
заступник начальника управління економіки – начальник відділу економічного
розвитку та регуляторної політики департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій.
Пояснив суть питання.
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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” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1565 “Про надання згоди на участь Міської ради
міста Кропивницького у проекті Європейського Інвестиційного Банку
‟Безпека дорожнього руху в містах України” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року
№ 982 ‟Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності
правоохоронних органів на 2017-2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1791. Доповідач Шишко О.М. ‒ завідувач сектора з питань запобігання і
виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими
органами міської ради.
Пояснив суть питання.
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 № 1566 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 ‟Про
затвердження
Програми
матеріальної
підтримки
діяльності
правоохоронних органів на 2017-2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
найменування вулиць і провулків”. Проект рішення за реєстраційним № 1670.
Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму 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” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1567 “Про найменування вулиць і провулків”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
найменування скверу”. Проект рішення за реєстраційним № 1679
(доопрацьований). Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і
туризму міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1568 “Про найменування скверу” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації міста
Кропивницького на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1649
(доопрацьований). Доповідач Якунін С.В. ‒ начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації міської ради.
Якунін С.В., начальник відділу по роботі із засобами масової
інформації міської ради:
Відповів на запитання депутата Демченка М.І. щодо можливості
виступити на телебаченні перед виборцями.
Постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку була внесена пропозиція
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змінити назву проекту Програми на ‟Програма висвітлення діяльності Міської
ради міста Кропивницького”, оскільки в цьому році вісник Міської ради міста
Кропивницького ‟Вечірня газета”, якому надається фінансова підтримка,
друкується останній рік.
Відповів на запитання депутата Рокожиці О.Л. щодо підготовки
статистичних даних про найпопулярніші інтернет ресурси.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку?
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” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1569 “Про затвердження Програми висвітлення
діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету
на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
розроблення детальних планів територій в районі вулиці Козацької,
провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому”. Проект рішення за
реєстраційним № 1678. Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління
містобудування та архітектури міської ради.
Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури
міської ради, відповів на зауваження депутата Волкова І.В. стосовно
погодження та надання паспортів прив’язки земельних ділянок
по вулиці Волкова.
Райкович А.П.:
По вулиці Волкова паспорт прив’язки анульований.
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” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1570 “Про розроблення детальних планів
територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у
м. Кропивницькому” (додається).
Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 15 хвилин.
Після перерви о 15.32.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Розглядаємо питання порядку денного “Про затвердження Програми
співфінансування робіт з енергозбереження, реконструкції, проведення
капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у
багатоквартирних будинках міста Кропивницького”. Проект рішення за
реєстраційним № 1680. Доповідач Цертій О.М. ‒ депутат Міської ради міста
Кропивницького.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
На ваш розгляд виноситься проект Програми співфінансування робіт з
енергозбереження,
реконструкції,
проведення
капітальних
ремонтів,
технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках
міста Кропивницького.
Даний проект Програми розроблений, щоб всі багатоквартирні будинки
міста могли отримати співфінансування з міського бюджету для вирішення
нагальних актуальних проблем в житловому фонді, які накопичувалися роками.
Даний проект Програми можна застосовувати для багатоквартирних будинків
усіх форм власності. Єдиним критерієм для багатоквартирного будинку,
мешканці якого можуть звернутися для отримання співфінансування з міського
бюджету, є те, що їх будинок має експлуатуватися не менше 15 років.
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Під цей критерій потрапляють майже всі багатоквартирні будинки міста.
Також проект Програми жодним чином не заміняє і не підміняє інші програми,
які стосуються обслуговування житлового фонду міста, в тому числі галузеві
програми.
Проектом Програми передбачена можливість проведення заходів та
виконання робіт з енергомодернізації житлового фонду. Як місцева влада і
представники від громади, ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб
зменшити витрати енергоресурсів. Тому найбільша доля співфінансування в
рамках проекту Програми передбачає проведення робіт з енергозбереження
(навів приклади). Дольова участь міського бюджету в цьому випадку є
максимальною. Я буду пропонувати визначити її на рівні 90 %. Саме з такою
формулою погодилися всі присутні під час проведення засідання ‟Круглого
столу”, на якому були присутні активні представники багатоквартирних
будинків та ОСББ. Проект Програми відповідає чинному законодавству та
Закону України ‟Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку”, який визначає, що головним суб’єктом прав в
багатоквартирному будинку щодо розпорядження та утримання спільного майна
є співвласники. На підставі цього на загальних зборах співвласники можуть
приймати будь-яке рішення стосовно утримання чи управління
багатоквартирним будинком. Пояснив основні моменту механізму дій для
забезпечення співфінансування.
Проект Програми передбачає засади з прозорості та транспарентності.
Навів приклади.
Під час проведення засідання ‟Круглого столу” надійшла пропозиція, щоб
співвласники могли рекомендувати ГУ ЖКГ, яке виконує функції замовника,
підрядників для виконання будівельних робіт, в яких вони впевнені. Є прямі
норми Закону України ‟Про публічні закупівлі”, яких в першу чергу має
дотримуватися ГУ ЖКГ.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановний Олександре Миколайовичу Цертій!
Надійшов лист від Ради голів об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (зачитав лист з проханням виключити з порядку денного дванадцятої
сесії Міської ради міста Кропивницького питання ‟Про затвердження
Програми співфінансування робіт з енергозбереження, реконструкції,
проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у
багатоквартирних будинках міста Кропивницького”, проект рішення за
реєстраційним № 1680, у зв’язку з тим, що проект рішення суперечить чинному
законодавству України).
Цертій О.М. не погодився з листом Ради голів об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та наголосив на тому, що проект рішення за
реєстраційним № 1680 відповідає чинному законодавству.
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Табалов А.О. відповів на коментар депутата Колісніченка Р.М. щодо
листа Ради голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
висловив своє особисте ставлення до проекту рішення міської ради за
реєстраційним № 1680 ‟Про затвердження Програми співфінансування робіт з
енергозбереження, реконструкції, проведення капітальних ремонтів,
технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках
міста Кропивницького”.
Цертій О.М. пояснив основні переваги та відмінності проекту Програми
співфінансування робіт з енергозбереження, реконструкції, проведення
капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у
багатоквартирних будинках міста Кропивницького від галузевої Програми
утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства
міста Кропивницького на 2017-2021 роки.
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” – 17,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнення 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”.
Проект рішення за реєстраційним № 1683 (доопрацьований). 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” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень 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”. Проект рішення за реєстраційним № 1684
(доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Проект рішення винесений на розгляд сесії міської ради без урахування
змін, озвучених на засіданні профільної постійної комісії.
Технічно пропущений об’єкт має бути внесений з голосу. Управління не
має права вносити зміни до проекту рішення, який відповідно до вимог
Регламенту був розданий депутатам завчасно.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
У січні 2017 року в ході затвердження даної Програми депутатом
Гребенчуком Ю.Ф. вносився об’єкт щодо капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення за адресою по вул. Волкова, 10, корп. 5. Потім в ході
внесення змін до Програми цей об’єкт зник. Прошу зараз виправити цю помилку
та поновити цей об’єкт, який був втрачений.
Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Вікторе Івановичу!
Можна доповісти по проекту рішення та оголосити пропозиції профільної
постійної комісії.
Кухаренко В.І.:
Є доручення секретаря міської ради стосовно того, що проекти рішень, які
виносяться на розгляд сесії міської ради, повинні бути оприлюднені протягом
20 робочих днів. Всі додаткові об’єкти, які виносяться навіть за рекомендацією
постійної комісії повинні бути озвучені депутатами для внесення змін до проекту
рішення.
Розгачов Р.О.:
У мене прохання до голови постійної комісії озвучити проблемні питання,
які вчора розглядалися на засіданні комісії.
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Зайченко В.В., голова постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності,
депутат міської ради (фракція політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Вчора під час засідання постійної комісії була внесена пропозиція
депутатами Сергієнком Г.В., Цертієм О.М.
Райкович А.П.:
20 робочих днів чекати не треба, якщо депутати вносять пропозицію. Ми
маємо право прийняти проект рішення в цілому з урахуванням пропозицій
депутатів або проголосувати за пропозиції депутатів та урахувати їх чи ні.
Ксеніч В.М., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ
КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Оскільки
у
проекті
рішення
зазначені
чотири
об’єкти
по вул. Академіка Корольова, 25, 32, 36, 38, пропоную змінити номери будинків
‟25” на ‟23”, ‟32” на ‟21”, ‟36” на ‟19”, ‟38” на ‟17”.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Цертієм О.М.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Сергієнка Г.В.
(доповнити пункт 2 проекту рішення пунктом ‟назву підпункту 4.26
‟вул. Лінія 10-а, 55” замінити на назву ‟внутрішньоквартальний проїзд від
вул. Нижня П’ятихатська до вул. Лінія 9-а”). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Ксенічем В.М.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування в цілому з
урахуванням проголосованих змін та доповнень? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1571 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської міської ради
від 28.02.2006 № 1734”. Проект рішення за реєстраційним № 1141
(доопрацьований). 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” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1572 “Про визнання таким, що втратило
чинність рішення Кіровоградської міської ради від 28.02.2006 № 1734”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року
№ 853 ‟Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на
організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення
міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1685. Доповідач
Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради.
Коваленко С.М., начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради:
Враховуючи зміни у нормативно-правових актах, необхідно внести зміни
до даного проекту рішення, а саме перейменувати ‟Заходи запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій…”на ‟Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування в цілому з
урахуванням озвучених змін? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1573 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 853 ‟Про
затвердження Порядку використання коштів міського бюджету на
організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного)
населення міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
безоплатну передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 1686
(доопрацьований). Доповідач 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.
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Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1574 “Про безоплатну передачу майна”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
уповноваження управління охорони здоров'я Міської ради міста
Кропивницького на проведення конкурсу на зайняття посади керівника
комунального закладу охорони здоров’я міста Кропивницького”. Проект
рішення за реєстраційним № 1687. Доповідач Кудрик Л.М. ‒ заступник
начальника 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 № 1575 “Про уповноваження управління охорони
здоров'я Міської ради міста Кропивницького на проведення конкурсу
на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я
міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
долучення до проведення Всеукраїнського заходу ‟Естафета єднання”. Проект
рішення за реєстраційним № 1688 (доопрацьований). Доповідач
Запорожан С.В. ‒ начальник відділу з питань внутрішньої політики 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 № 1576 “Про долучення
Всеукраїнського заходу ‟Естафета єднання” (додається).

до

проведення

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ в новій редакції”. Проект
рішення за реєстраційним № 1691. Доповідач Краснокутський О.В. ‒ директор
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 14.
Прийнято рішення № 1577 “Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО
КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ в новій редакції” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
використання червоно-чорного прапора на території міста Кропивницького”.
Проект рішення за реєстраційним № 1793. Доповідач Маламен Г.С. ‒ депутат
Міської ради міста Кропивницького.
Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟ВО ‟Свобода”), нагадав
про історичні події, в ході яких використовувався червоно-чорний прапор,
звернув увагу на його сучасне набуте значення, зачитав проект рішення “Про
використання червоно-чорного прапора на території міста Кропивницького”
та відповів на зауваження депутатів Деркаченка Ю.О. та Линченка М.Д. щодо
суперечності положень проекту рішення вимогам Конституції України, Закону
України ‟Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання.
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Смаглюк М.О., начальник юридичного управління, на прохання депутатів
Шамардіна О.С., Линченка М.Д. надала коментар стосовно змісту преамбули
проекту рішення за реєстраційним № 1793 “Про використання червоно-чорного
прапора на території міста Кропивницького” та пояснила вимоги чинного
законодавства щодо повноважень органів місцевого самоврядування на
встановлення місцевої символіки.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”), зауважив, що проектом рішення за реєстраційним № 1793
“Про використання червоно-чорного прапора на території міста
Кропивницького” не передбачається заміна державної символіки, а
пропонується розглянути питання щодо використання патріотичного символу
боротьби під час відзначення державних свят. Повідомив, що проект рішення
не суперечить чинному законодавству України та закликав його підтримати.
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” – 11,
“проти” – 0,
“утримались” – 11,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування території
міста Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 17 вересня 2013 року № 2456”. Проект рішення за реєстраційним № 1621.
Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та архітектури
міської ради.
Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури
міської ради, зачитав проект рішення міської ради за реєстраційним № 1621
“Про внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування території
міста Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 17 вересня 2013 року № 2456”.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Якщо розглядається питання щодо земельних ділянок, то їх
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місцезнаходження необхідно демонструвати на екрані проектора.
Чому зараз не дотримується ця вимога?
Зараз ми розглядаємо земельні ділянки по тупику Рибальському,
визначені, як підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисних
зон, частково зона об’єктів природно-заповідного фонду та рекреаційна зона
активного відпочинку. У мене є така схема.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), зауважив, що у депутатів немає схеми.
Райкович А.П. доручив роздрукувати схему і роздати депутатам.
Демченко М.І. висловив зауваження до якості підготовки проекту рішення
міської ради за реєстраційним № 1621 “Про внесення змін до містобудівної
документації ‟План зонування території міста Кіровограда”, в тому числі
щодо включення до нього підпункту 4. Звернув увагу на вимоги чинного
законодавства в питаннях щодо відведення земельних ділянок в санітарнозахисних зонах та їх недотримання.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, зауважив, що зміни до
зонування, про які зазначив депутат Демченко М.І., вносяться на підставі заяв
учасників АТО. Земельні ділянки знаходяться не на схилі, в зоні житлової
забудови Ж-1С, у зв’язку з цим пропонується внести зміни до Плану зонування
території міста.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”), проінформував, що під час засідання постійної комісії міської
ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища пропонувалося по
кожному підпункту пункту 1 проекту рішення міської ради за реєстраційним
№ 1621 “Про внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування
території міста Кіровограда” підготувати окремі проекти рішень та
розглядати кожну земельну ділянку окремо.
Райкович А.П.:
Є пропозиція відтермінувати розгляд даного проекту рішення на наступне
засідання дванадцятої сесії міської ради, розібратися, врахувати зауваження
депутатів, виготовити всю необхідну документацію, за необхідності
продемонструвати її наочно.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), підтримав пропозицію міського
голови та зауважив, що депутат Капітонов С.І. був присутній на
погоджувальній нараді і не надав коментар по проекту рішення № 1621.
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Райкович А.П.:
Прошу підтримати мою пропозицію відтермінувати розгляд даного
питання до наступного сесійного засідання. Управлінню земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища спільно з управлінням
містобудування та архітектури підготувати вичерпну інформацію. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний Андрію Павловичу!
Фракція політичної партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність” просить
оголосити перерву на 10 хвилин для проведення консультацій.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 10 хвилин.
Після перерви о 17.05.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Розглядається питання порядку денного “Про дострокове припинення
повноважень депутата Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
Товстогана Богдана Сергійовича”. Проект рішення без реєстраційного номера.
З даного питання доповім я.
Шановні депутати!
На підставі заяви депутата Товстогана Б.С. підготовлений відповідний
проект рішення. Керівником фракції політичної партії ‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність” Волковим І.В. внесена пропозиція достроково припинити
повноваження депутата міської ради Товстогана Б.С.
Проект рішення наступного змісту:

43

‟Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 26, 49, 59 Закону
України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 5 Закону України
‟Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи особисту заяву депутата
Міської ради міста Кропивницького Товстогана Б.С. про складання ним
депутатських повноважень, міська рада вирішила:
1. Достроково припинити депутатські повноваження депутата Міської
ради міста Кропивницького Товстогана Богдана Сергійовича у зв’язку з його
особистою заявою.
2. Вивести депутата Міської ради міста Кропивницького Товстогана
Богдана Сергійовича зі складу постійної комісії з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
3. Дане рішення міської ради направити до міської виборчої комісії.”.
Є бажаючі виступити? Є запитання?
Депутати Смірнов В.О., Волков І.В., Цертій О.М. закликали колег
поважати особисте рішення депутата Товстогана Б.С., задовольнити подану
ним заяву та підтримати проект рішення міської ради “Про дострокове
припинення повноважень депутата Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання Товстогана Богдана Сергійовича”.
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” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 9.
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”

6

0

0

0

6

“НАШ КРАЙ”

0

0

2

4

6

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

6

0

0

0

6
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“Опозиційний блок”

0

0

1

1

2

‟УКРОП”

2

0

0

1

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

1

0

0

0

1

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

1

0

2

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

0

1

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), прокоментував результати
голосування.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Прошу наступним розглянути проект рішення міської ради за
реєстраційним № 1806 у зв’язку з тим, що начальнику управління освіти зараз
потрібно бути на батьківських зборах у навчальних закладах.
Райкович А.П.:
Відповідно до пропозиції керівника фракції політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”, розглядаємо питання порядку денного “Про
затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проект рішення за
реєстраційним № 1806. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти
міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 1578 “Про затвердження істотних умов договору
енергосервісу” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської
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міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської
міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 1689 (доопрацьований).
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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1579 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру,
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення коштів на відшкодування витрат для проведення поховання”. Проект
рішення за реєстраційним № 1794. 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” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1580 “Про виділення коштів на відшкодування
витрат для проведення поховання” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
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Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1826. Доповідач
Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки населення міської
ради.
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановний Андрію Павловичу!
Затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань
щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького на часі, але є пропозиція дати ще час для того, щоб обговорити
з депутатами всі моменти.
Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
Даний проект Положення було підготовлено на виконання рішення міської
ради від 20.07.2017 № 1042 ‟Про депутатський запит депутата Кіровоградської
міської ради Цертія О.М.”. Проектом Положення внесено зміни в частині
надання повноважень Виконавчому комітету Міської ради міста
Кропивницького розглядати всі без виключення питання щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. Також у проекті
Положення передбачені зміни, пов’язані з перейменуванням міста, районів,
міської ради, внесені зміни до Порядку надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста, відповідно до якого пропонується надавати
допомогу один раз на 24 місяці з моменту прийняття рішення про надання
одержувачу такої допомоги. Розмір допомоги, що надається за зверненнями
громадян встановлюється в межах від 500 до 1000 грн. Діючим Положенням
передбачений розмір допомоги в межах від 300 до 1000 грн.
Також визначений розмір допомоги, що надається на підтримку
постраждалих внаслідок пожежі, від 1000 до 10000 грн. Виплату допомоги
пропонується здійснювати шляхом перерахунку коштів на карткові рахунки
через банківські установи або в готівковій формі через касу Виконавчого
комітету міської ради. Внесені доповнення до переліку документів, які
надаються заявником до заяви. Тобто ще потрібно буде надавати інформацію про
картковий рахунок в банківській установі. Пропонується внести зміни до пункту,
яким передбачене відсоткове співвідношення щодо сум бюджетних асигнувань,
які направляються у поточному році на надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста Кропивницького за зверненнями депутатів: за
зверненнями депутатів ‒ 70 %, за пропозиціями міського голови та заступників
міського голови ‒ 30 %. Кількість звернень до міського голови щодо надання
матеріальної допомоги збільшилася.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив, що проектом нової
редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової
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адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького пропонується
пришвидшити процедуру надання матеріальної допомоги громадянам міста.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Я підтримую пропозицію голови комісії з розгляду питань щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста депутата Дриги В.В.
в частині необхідності доопрацювання проекту Положення про комісію. Я
згодна, що дуже важко отримати цю допомогу.
По-перше, ми говорили про те, що треба внести доповнення до переліку
випадків, коли одноразова адресна грошова допомога надається без довідки про
доходи, а саме врахувати діагнози, які є дуже важкими.
Пунктом 5.3 проекту Положення передбачається, що допомога
призначається мешканцям міста, якщо середньомісячний сукупний дохід з
розрахунку на одну особу за попередніх шість місяців не перевищує двох
розмірів загального показника прожиткового мінімуму (3 400,0 тис. грн).
Проектом Положення пропонується надавати допомогу раз на 24 місяці. Є
люди, які потребують такої допомоги і 3 рази на рік.
Дрига В.В.:
Прошу надати час для того, щоб всі депутати обговорили даний проект
Положення. Є дуже багато запитань стосовно подання документів та переліку
захворювань. Питання стоїть дуже гостро. На наступне засідання сесії ми
вийдемо з остаточними пропозиціями щодо проекту Положення про комісію з
розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Нам необхідно прийняти рішення відносно пропозицій, які озвучувалися
депутатами: взяти проект рішення за основу або відтермінувати розгляд питання.
Депутати Дрига В.В. та Ніжнікова А.О. висловили зауваження та
пропозиції до проекту Положення. Пропоную юридичному управлінню спільно
з управлінням соціальної підтримки населення міської ради опрацювати озвучені
зауваження і пропозиції та на наступному засіданні сесії міської ради прийняти
рішення. Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.

48

Райкович А.П.:
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1795. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки
населення міської ради.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
У мене як у члена комісії є сумніви з приводу надання матеріальної
допомоги головам квартальних комітетів (пукти 6, 53). Пропоную
відтермінувати розгляд проекту рішення в частини цих питань, оскільки я
звернувся до правоохоронних органів щодо надання ними недостовірної
інформації.
Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення
міської ради:
У пунктах 6, 53 додатку до даного проекту рішення передбачено надання
грошової допомоги громадянкам. На момент розгляду заяв щодо зазначених
громадянок на засіданні комісії з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста, протокол від 08 лютого 2018 року
№ 2, питання розглядалися відповідно до наданих довідок. Тоді питання були
погоджені. Проект рішення було погоджено профільною постійною комісією
міської ради.
На наступному засіданні профільної постійної комісії депутатом
Демченком М.І. було порушено питання щодо недостовірності довідок про склад
сім’ї. У довідці надавалася інформація про три зареєстровані особи. Вчора під
час засідання комісії надійшла довідка про склад сім’ї щодо чотирьох
зареєстрованих осіб та акт про непроживання однієї особи.
Демченко М.І.:
Шановні депутати!
Будучи членом комісії з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста, я неодноразово помічав наявність
деяких сумнівних питань, які розглядаються комісією. Тобто не до всіх питань є
правильний і однозначний підхід.
Стосовно зазначеної ситуації. Дійсно, коли я помітив, що одна з
квартальних подала недостовірну інформацію, заступник цієї ж квартальної
надала іншу довідку, в якій була зазначена ще одна людина. Але і в довідці,
наданій заступником голови квартального комітету, є порушення. Я не буду їх
озвучувати. Ініціатором колективного депутатського звернення щодо надання
грошової допомоги зазначеній громадянці є голова комісії, депутат Дрига В.В.
Першого разу, коли розглядалися документи, комісія погодила питання. Коли я
порушив питання недостовірності документів та невідповідності суми допомоги
діагнозу, вказаному у довідці, медики погодилися. Але, не зважаючи на це, зараз
це питання намагаються пропустити.
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Я звернувся до правоохоронних органів з приводу подачі недостовірної
інформації.
Також стосовно іншої голови квартального комітету. При розгляді
документів комісією розглядаються довідки про доходи всіх членів сім’ї.
Громадянка подала інформацію про доходи не всіх членів сім’ї, які проживають
у помешканні. Тут є вибірковість у підходах.
Крім того, для цієї ж сім’ї, за цією ж адресою я особисто у 2016 році був
ініціатором виділення з міського бюджету грошової допомоги на операцію на
серці дитини. Я не маю жодної інформації про те, що кошти були витрачені на
операцію, але маю неофіційну інформацію про те, що вони були витрачені на
погашення кредиту. Положенням не передбачено жодного контролю за
витрачанням коштів.
Я вбачаю в цьому спробу перед виборами підтримати голів квартальних
комітетів. Крім того, головою комісії було призначене виїзне засідання по
перевірці вказаних фактів, в якому я теж хотів би взяти участь.
Я брав участь у вивченні досвіду роботи квартальних комітетів у місті
Вінниці. Про результати доповів на апаратній нараді міського голови. Головам
Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад доручалося
вжити заходів щодо реалізації проекту та реорганізації квартальних комітетів.
Розпорядження міського голови не виконуються.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Демченка М.І. виключити зі
списку мешканців міста, яким надається одноразова адресна грошова допомога,
у додатку до даного проекту рішення пункти 6, 53. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 12,
“проти” – 2,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
На засіданні постійної комісії ми вивчали проект Положення про комісію
з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького та дійшли висновку, пункт 5.3 проекту
Положення потребує доопрацювання. Проект рішення, внесений депутатом
Цертієм О.М., не був поставлений на голосування в цілому.
Райкович А.П.:
Повертаючись до питання ‟“Про затвердження нової редакції Положення
про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової
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допомоги мешканцям міста Кропивницького”, ставлю на голосування
пропозицію прийняти проект рішення за реєстраційним № 1826 “Про
затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького” в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 9,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Переходимо до голосування за проект рішення міської ради за
реєстраційним № 1795. Чи можливо даний проект рішення поставити на
голосування за основу і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1581 “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Перелік питань, які було заплановано розглянути на першому засіданні
дванадцятої сесії міської ради, вичерпано. Шановні колеги!
Перше засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання завершено. Дякую за роботу.
Про дату та час проведення наступного засідання дванадцятої сесії вам
буде повідомлено додатково.

Міський голова

А. Райкович

