УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 63
першого засідання сорок другої сесії
Кіровоградської міської ради
шостого скликання
від 11 листопада 2014 року

м. Кіровоград

Сорок другу сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання
відкриває секретар Кіровоградської міської ради Марковський І.І.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 46 депутатів.
Шановні депутати!
На сорок другу сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання
прибуло та зареєструвалося 46 депутатів, що становить більше половини
складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення пленарного
засідання сесії, є.
Сорок друга сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання
оголошується відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
В роботі сорок першої сесії Кіровоградської міської ради шостого
скликання беруть участь:
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Гуцу Василь Гаврилович – заступник голови Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Мельник Ольга Олександрівна – голова Новенської селищної ради;
Васильєв Євген Олександрович – прокурор м. Кіровограда;
Поставнюк Олександр Васильович – мешканець м. Кіровограда
(підстава: заява від 05.11.2014 № П-6527 (копія додається)).
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Шановні депутати!
05 листопада 2014 року відбулася прощальна панахида за Хрипуновим
Сергієм
Всеволодовичем,
військовослужбовцем
34-го
батальйону
територіальної оборони, який загинув внаслідок обстрілу блокпосту в зоні
АТО на сході України.
Прошу вшанувати пам’ять загиблого хвилиною мовчання.
Шановні депутати!
На адресу Кіровоградської міської ради надійшло повідомлення про
створення депутатської групи “За єдність” в Кіровоградській міській раді
шостого скликання (додається), до складу якої увійшли депутати:
Шамардін Олександр Сергійович – голова групи;
Новікова Вікторія Володимирівна – заступник голови групи;
Дрига Вадим Вікторович;
Осетров Геннадій Іванович;
Тарасенко Олександр Іванович;
Шутка Валерій Васильович.
Також надійшла заява про створення депутатської групи “Рідний
Кіровоград” в Кіровоградській міській раді шостого скликання (додається),
до складу якої увійшли депутати:
Олійник Олексій Олексійович – голова групи;
Табалов Сергій Миколайович – заступник голови групи;
Гамальчук Микола Павлович;
Воленшчак Надія Антонівна;
Краснокутський Олег Володимирович;
Ксеніч Віктор Миколайович.
Шановні колеги!
Відповідно до статті 136 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії. Пропоную
до складу робочої президії обрати голову постійної комісії міської ради з
питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Гамальчука М.П.
Немає заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
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Миколо Павловичу! Запрошую Вас до президії.
Шановні депутати!
Відповідно до статті 131 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання на час роботи сесії утворюється секретаріат міської ради
у кількості трьох осіб: одного депутата, який обирається на сесії, та двох
працівників управління апарату міської ради. Працівники управління апарату
міської ради на місці. Пропоную головою секретаріату обрати депутата
Голофаєва Ігоря Вадимовича. Немає заперечень? Немає.
Хто за те, щоб обрати головою секретаріату Голофаєва І.В., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 46,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Ігор Вадимович виконує обов'язки голови секретаріату на своєму
робочому місці.
Шановні депутати!
Вам розданий проект порядку денного сорок другої сесії
Кіровоградської міської ради шостого скликання, який містить 129 питань.
Перелік цих питань та матеріали вам роздано.
Є пропозиція взяти проект порядку денного сорок другої сесії міської
ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Шановні депутати!
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп,
яка відбулась 10 листопада 2014 року, було запропоновано включити до
проекту порядку денного сорок другої сесії міської ради два загальних
питання та два питання щодо регулювання земельних відносин. Додаткові
матеріали депутатам роздано.
Перше питання – “Про звільнення Дриги В.В.”. Проект рішення за
реєстраційним № 3848. Хто за те, щоб включити дане питання до проекту
порядку денного сорок другої сесії міської ради, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 2,
“проти” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Наступним запропоновано включити до проекту порядку денного сорок
другої сесії міської ради питання “Про виділення коштів на відшкодування
додаткових витрат для проведення поховання та поминального обіду”. Проект
рішення за реєстраційним № 3847. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Надійшла пропозиція включити до проекту порядку денного сорок
другої сесії міської ради питання “Про передачу Череватій Н.Ю. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької, 14”. Проект рішення
за реєстраційним № 3850, який стосується багатодітної матері. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Надійшла пропозиція включити до проекту порядку денного сорок
другої сесії міської ради питання “Про передачу ТОВ “АПРІКА” в оренду
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 28-а. Проект рішення за
реєстраційним № 3851, який стосується земельної ділянки під будівлею, в
якій розміщена поліклініка. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
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Шановні колеги!
У зв'язку із відсутністю на засіданні сесії заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Дриги В.В., враховуючи подану
ним заяву, підготовлений проект рішення за реєстраційним № 3840 “Про
звільнення Дриги В.В.”, пропоную виключити з проекту порядку денного
сорок другої сесії міської ради питання “Про звіт заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Дриги В.В. про роботу
гуманітарної галузі міста Кіровограда за 2013-2014 роки”. Вищезазначений
звіт я пропоную долучити до протоколу сесії (додається).
Також пропоную доручити керівникам виконавчих органів міської ради
гуманітарної галузі (які підпорядковувались заступнику міської голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Дризі В.В.) підготувати звіти про
роботу за 2013-2014 роки та доповісти на сесії міської ради. На наступній
сесії міської ради пропоную заслухати звіти керівників управлінь освіти та
охорони здоров'я міської ради.
Хто за те, щоб виключити питання “Про звіт заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дриги В.В. про роботу
гуманітарної галузі міста Кіровограда за 2013-2014 роки” (проект рішення за
реєстраційним № 3840) з проекту порядку денного сорок другої сесії міської
ради, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 42,
“утримались” – 1,
“проти” – 1,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Пропоную четвертим за порядковим номером розглянути питання
“Про звільнення Дриги В.В.” (проект рішення за реєстраційним № 3848),
вісімнадцятим за порядковим номером розглянути питання “Про виділення
коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання та
поминального обіду” (проект рішення за реєстраційним № 3847), питання
“Про передачу Череватій Н.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Марії Заньковецької, 14” (проект рішення за реєстраційним № 3850) та
“Про передачу ТОВ “АПРІКА” в оренду земельної ділянки по вул. Великій
Перспективній, 28-а” (проект рішення за реєстраційним № 3851) розглянути
після питань щодо регулювання земельних відносин.
Радченко О.Л., депутат міської ради (член депутатської групи
“Громадський актив”):
Я предлагаю поэтапно и постепенно заслушать отчеты всех
профильных заместителей городского главы.
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Марковський І.І.:
Я пропоную підтримати пропозицію депутата Радченка О.Л., але на
наступній сесії міської ради заслухати звіти керівників управлінь освіти та
охорони здоров'я міської ради.
Надаю слово депутату міської ради Горбунову О.В.
Горбунов О.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні депутати!
Я хочу озвучити заяву до Кіровоградської міської ради наступного
змісту. У зв'язку з обранням мене депутатом Верховної Ради України
восьмого скликання згідно з протоколом Центральної виборчої комісії
України від 10 листопада 2014 року “Про підсумки позачергових
парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі” я достроково складаю з себе повноваження депутата Кіровоградської
міської ради шостого скликання. Прошу зареєструвати мою заяву та
прийняти відповідне рішення з цього приводу.
Дякую всім за співпрацю. Сподіваюся, що вона буде ще більш плідною.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
В кого будуть ще пропозиції до порядку денного сорок другої сесії
міської ради?
Пропоную доповнити проект порядку денного сорок другої сесії міської
ради питанням “Про дострокове припинення повноважень депутата міської
ради”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Будуть ще пропозиції? Немає.
Пропоную затвердити проект порядку денного сорок другої сесії
міської ради в цілому з урахуванням внесених змін та доповнень.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 3600 “Про затвердження порядку денного
сорок другої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання”
(додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим пропоную
розглянути питання “Про дострокове припинення повноважень депутата
міської ради”. З даного питання доповім я.
Враховуючи заяву, яка надійшла від депутата міської ради
Горбунова О.В., нам необхідно прийняти рішення міської ради, а саме
достроково припинити повноваження депутата Кіровоградської міської ради
шостого скликання Горбунова Олександра Володимировича у зв'язку з
обранням його депутатом Верховної Ради України восьмого скликання на
позачергових виборах до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3601 “Про дострокове
повноважень депутата міської ради” (додається).

припинення

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання доповім я.
Шановні колеги!
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради
надійшло десять депутатських запитів, з них щодо надання матеріальної
допомоги мешканцям міста Кіровограда – сім (колективних – шість).
Зачитав депутатські запити депутатів міської ради Юрченка І.А.
від 07.11.2014 № 770/6-дз та шість колективних депутатських запитів
депутатів міської ради від 07.11.2014 № 765/6-дз-к, 766/6-дз-к,
767/6-дз-к, 768/6-дз-к, 769/6-дз-к, від 10.11.2014 № 772/6-дз-к (додаються)
з питань надання матеріальної допомоги мешканцям міста та
підготовлений проект рішення міської ради.
Хто за те, щоб прийняти озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 53,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 3602 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав
депутатський
запит
депутата
міської
ради
Краснокутського О.В. від 10.11.2014 № 771/6-дз (додається) щодо
забезпечення дровами семи малозабезпечених сімей та підготовлений проект
рішення міської ради.
Хто за те, щоб прийняти озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3603 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит депутата міської ради Топчія П.С.
від 10.11.2014 № 773/6-дз (додається) щодо розробки проекту міської
Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів у
багатоквартирних будинках у м. Кіровограді на 2015-2016 роки та
підготовлений проект рішення міської ради.
Хто за те, щоб прийняти озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 3604 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Топчія П.С.” (додається).
Полонський І.О., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”):
Я поддержал депутатский запрос депутата Топчия П.С., но просил бы
Павла Сергеевича более детально озвучить свое предложение. Депутаты
услышали только общие фразы.
Марковський І.І.:
Депутатський запит депутата Топчія П.С. буде відправлено на
опрацювання відповідними виконавчими органами, а вони нададуть свої
висновки та пропозиції щодо порушеного у запиті питання.
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит депутата міської ради Топчія П.С.
від 10.11.2014 № 774/6-дз (додається) щодо встановлення лічильників
холодної води та підготовлений проект рішення міської ради.
Хто за те, щоб прийняти озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3605 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Топчія П.С.” (додається).
Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний), оголосив
депутатський запит від 11.11.2014 № 776/6-дз (додається) щодо
встановлення водостічної труби у будинку по вул. Тимірязєва, 71.
Марковський І.І.:
Є пропозиція підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської
міської ради Садового М.І., Головному управлінню житлово-комунального
господарства Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та
підготувати інформацію про виконання рішення депутату міської ради
Садовому М.І. і управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний
термін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3606 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Садового М.І.” (додається).
Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”), оголосив депутатський запит від 10.11.2014 № 775/6-дз
(додається) щодо недопущення заселення соціального гуртожитку по
вул. Тельмана, 75 та підготовлений проект рішення.
Марковський І.І.:
Пропоную підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської
міської ради Ніколаєнка В.Г. про недопущення заселення соціального
гуртожитку по вул. Тельмана, 75, Кіровоградському міському центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Кіровоградської міської ради
опрацювати депутатський запит, винайти інше приміщення, винести дане
питання на розгляд постійних комісій міської ради та підготувати інформацію
про виконання рішення депутату міської ради Ніколаєнку В.Г. і управлінню
апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін та повернутися до
розгляду цього питання на наступній сесії міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3607 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Ніколаєнка В.Г.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект
рішення за реєстраційним № 3759. З даного питання доповім я.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 4,
“проти” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3608 “Про зміни в складі постійних комісій
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до персонального складу виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради шостого скликання”. Проект рішення за
реєстраційним № 3841. З даного питання доповім я.
Бєлов В.В., депутат міської ради (голова депутатської групи
“Єлисаветград”, член депутатської фракції Політичної партії “УДАР
Віталія Кличка”):
Я предлагаю утвердить членом исполнительного комитета
Кировоградского городского совета Горбовского Сергея Владимировича,
главу Кировского районного в городе Кировограде совета. Думаю, что такой
человек должен быть в составе исполнительного комитета. Предлагаю
дополнить данный проект решения и утвердить членом исполнительного
комитета Кировоградского городского совета Горбовского Сергея
Владимировича.
Марковський І.І.:
Підготовленим проектом рішення пропонується затвердити членами
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради шостого скликання Демця
Юрія Григоровича та Цуканова Миколу Миколайовича. Пропоную взяти
даний проект рішення за основу, а потім розглядати пропозицію, внесену
депутатам Бєловим В.В. Немає заперечень?
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), запропонував
зняти з розгляду питання “Про внесення змін до персонального складу
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради шостого скликання”
(проект рішення за реєстраційним № 3841), узгодити пропозиції депутатів
щодо внесення змін до складу виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради шостого скликання та прийняти рішення з цього питання на наступній
сесії міської ради.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція від депутата Кролевця А.В. перенести розгляд
питання “Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради шостого скликання” (проект рішення за
реєстраційним № 3841) на наступну сесію міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 41,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 12.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення Дриги В.В.”. Проект рішення за реєстраційним № 3848. З даного
питання доповім я.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 41,
“утримались” – 2,
“проти” – 2,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення №
(додається).

3609 “Про звільнення Дриги В.В.”

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до Плану діяльності Кіровоградської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 3756. Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління
економіки міської ради.
Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
Шановні депутати!
07 листопада 2014 року відбулося засідання постійної комісії міської
ради з питань регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності, до якої звернулося управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради з

13

проханням доповнити План діяльності Кіровоградської міської ради з
підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік пунктами 7, 8:
“7. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна”;
“8. Про затвердження Порядку визначення та відшкодування
Кіровоградській міській раді збитків, завданих внаслідок використання
земельних ділянок міської комунальної власності без правовстановлюючих
документів”.
Постійна комісія погодила ці пропозиції.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням пропозицій, погоджених постійною комісією міської ради з
питань
регуляторної
політики,
підприємництва,
інвестицій
та
зовнішньоекономічної діяльності. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3610 “Про внесення змін та доповнень до
Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2014 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3757. Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської
ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 3611 “Про затвердження Плану діяльності
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2015 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
найменування вулиць та внесення доповнення до рішення Кіровоградської
міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 “Про затвердження уточнених
назв і перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків,
проїздів, тупиків м. Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 3761.
Доповідає Назарець А.Ф. – начальник відділу культури і туризму міської
ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3612 “Про найменування вулиць та внесення
доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 25 листопада
2003 року № 581 “Про затвердження уточнених назв і перекладу
українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів,
тупиків м. Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про перейменування вулиці Ленінградської”. Проект рішення за
реєстраційним № 3762. Доповідає Назарець А.Ф. – начальник відділу
культури і туризму міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“утримались” – 3,
“проти” – 1,
“не голосували” – 11.
Прийнято рішення №
Ленінградської” (додається).

3613

“Про

перейменування

вулиці
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати
за користування квартирними телефонами”. Проект рішення за
реєстраційним № 3766. Доповідає Вергун О.С. – заступник начальника
управління – начальник відділу транспорту та зв'язку управління розвитку
транспорту та зв'язку міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3614 “Про звільнення інвалідів І та ІІ груп
по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування
квартирними телефонами” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення від сплати державного мита”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3767. Доповідає Сисак І.О. – начальник служби у справах дітей
виконавчого комітету міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3615 “Про звільнення від сплати державного
мита” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3768. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської
ради.
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Фомуляєв А.М., депутат міської ради (депутатська група
“Громадський актив”):
Шановні колеги!
В червні цього року міською радою було прийнято рішення щодо
виділення третьому окремому полку спеціального призначення 65 тис. грн на
придбання тепловізора. Ці кошти досі не використані за призначенням у
зв'язку з тим, що в країні немає сертифікованих приладів, а це не дає
можливості перераховувати кошти. Третій полк потребує забезпечення
багатьма іншими речами, які сертифіковані, наприклад, придбання
спеціального військового обладнання для виконання завдань. Я пропоную
змінити цільове призначення цих коштів та збільшити їх суму на 34 тис. грн,
щоб не проводити тендеру.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
В рішенні міської ради про внесення змін до міського бюджету не було
призначень на 65 тис. грн. Необхідно вносити зміни до Програми
підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда
на 2014 рік.
Марковський І.І.:
Пропоную доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради внести відповідні зміни до
Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда
на 2014 рік.
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Пропоную доповнити даний проект рішення пунктом 2 наступного
змісту:
“2. У зв'язку з невикористанням субвенції, виділеної з міського
бюджету бюджету Кіровського району “на придбання легкового автомобіля
для служби “соціальне таксі” в сумі 65,0 тис. грн, перенаправити кошти
зазначеної субвенції “на придбання комп'ютерів для управління праці та
соціального захисту населення Кіровської районної у місті Кіровограді ради”.
Голові Кіровської районної у місті Кіровограді ради підготувати зміни
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до угоди № 12/54 від 19 лютого 2014 року про передачу коштів у вигляді
субвенції.”.
Бочкова Л.Т.:
Олена Володимирівна вносить пропозицію щодо внесення змін до
проекту рішення за реєстраційним № 3768 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський
бюджет на 2014 рік”. Раніше Кіровській районній у м. Кіровограді раді
виділялись кошти в сумі 65 тис. грн на придбання “соціального таксі”.
Зазначені кошти до кінця року не будуть використані. Депутат пропонує
перенаправити ці кошти на придбання комп'ютерів для управління праці та
соціального захисту населення Кіровської районної у м. Кіровограді ради.
Білоброва Т.Д., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”):
Почему деньги не были освоены?
Горбовський С.В., голова Кіровської районної у м. Кіровограді
ради:
Вартість транспортного засобу для “соціального таксі” більша
за 65 тис. грн, тому кошти не були освоєні.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція від депутата Костенко О.В. доповнити даний
проект рішення пунктом 2:
“2. У зв'язку з невикористанням субвенції, виділеної з міського
бюджету бюджету Кіровського району “на придбання легкового автомобіля
для служби “соціальне таксі” в сумі 65,0 тис. грн, перенаправити кошти
зазначеної субвенції “на придбання комп'ютерів для управління праці та
соціального захисту населення Кіровської районної у місті Кіровограді ради”.
Голові Кіровської районної у місті Кіровограді ради підготувати зміни
до угоди № 12/54 від 19 лютого 2014 року про передачу коштів у вигляді
субвенції.”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“утримались” – 2,
“проти” – 0,
“не голосували” – 21.
Не прийнято.
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Калкіна Л.І., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Зазвичай в кінці року не вистачає коштів на виплату заробітної плати
працівникам бюджетної сфери. Я пропоную спрямувати кошти, про які
говорила депутат Костенко О.В., на виплату заробітних плат в грудні.
Любове Тимофіївно!
Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію.
Бочкова Л.Т.:
Станом на сьогодні ми робимо все можливе для забезпечення
фінансування видатків на виплату заробітної плати та інших захищених
статей бюджету, в тому числі за спожиті енергоносії. На даний час ми вже не
можемо отримувати короткотермінові позички в органах державного
казначейства, тому кошти міського бюджету акумулюються для того, щоб до
кінця тижня забезпечити фінансування бюджетної сфери за першу половину
листопада. В кінці листопада буде профінансовано заробітну плату за другу
половину листопада. В грудні ми будемо звертатися з пропозицією про
надання додаткової дотації для забезпечення видатків по заробітній платі та
розрахунків за енергоносії.
Депутат Костенко О.В. пропонувала перерозподілити видатки бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету. За цю пропозицію можна
було проголосувати.
Костенко О.В.:
Шановні депутати!
Я хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні дуже гостро стоїть
питання щодо призначення державних соціальних допомог. З 2004 року
управління праці та соціального захисту населення не отримало жодного
комп'ютера ні від міської ради, ні від обласної ради, ні від держави. Сьогодні
управління праці та соціального захисту знаходиться на межі знищення.
Звернень щодо призначення допомог дуже багато. Навантаження дуже
велике. Я прошу депутатів повернутися до голосування за озвучену мною
пропозицію та підтримати її.
Марковський І.І.:
Я думаю, що не всі депутати зрозуміли суть питання, коли голосували
за цю пропозицію. Пропоную повторно проголосувати за пропозицію
депутата Костенко О.В. та підтримати її. Немає заперечень? Немає.
Надійшла пропозиція від депутата Костенко О.В. доповнити даний
проект рішення пунктом 2:
“2. У зв'язку з невикористанням субвенції, виділеної з міського
бюджету бюджету Кіровського району “на придбання легкового автомобіля
для служби “соціальне таксі” в сумі 65,0 тис. грн, перенаправити кошти
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зазначеної субвенції “на придбання комп'ютерів для управління праці та
соціального захисту населення Кіровської районної у місті Кіровограді ради”.
Голові Кіровської районної у місті Кіровограді ради підготувати зміни
до угоди № 12/54 від 19 лютого 2014 року про передачу коштів у вигляді
субвенції.”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Полонський І.О., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”):
ЗОШ № 30 были выделены средства в размере 120 тыс. грн на замену
и установку металопластиковых окон в школе. Я несколько лет поднимаю
этот вопрос. Деревянные окна в школе были установлены еще в 50-х годах.
В помещении очень холодно. Ко мне неоднократно обращались директор и
родители учащихся с просьбой помочь им в этом вопросе.
Почему 120 тыс. грн сейчас снимаются?
Ксеніч В.М., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):
Згідно зі зверненням управління освіти міської ради в школі
передбачалося будівництво добудови для розміщення дошкільного
навчального закладу. У зв'язку з тим, що станом на сьогодні затримується
фінансування, ми не маємо можливості виконати роботи по розробленню
проектно-кошторисної документації. В цьому році ми плануємо завершити
проектні роботи. Кошти на виконання будівельних робіт по ЗОШ № 30
передбачені у проекті бюджету на 2015 рік та погоджені технічною радою.
Андреєва Л.М., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”):
У мене питання щодо хоспісу. Ми тривалий час боремося за те, щоб в
місті був створений хоспіс. Це питання обговорюється декілька років на рівні
держави та міста. На жаль, даним проектом рішення пропонується зняти
1,5 млн грн, передбачених на капітальний ремонт приміщення
терапевтичного відділення № 2 КЗ “Центральна міська лікарня
м. Кіровограда” під відділення паліативного лікування. Чому?
Ксеніч В.М.:
Було оголошено про проведення тендеру на проведення будівельних
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робіт по зазначеному об'єкту, який орієнтовно відбудеться 22 грудня
2014 року. Також ми не можемо оголошувати про проведення тендеру без
бюджетних призначень. До кінця року ми не зможемо використати
вищезазначені кошти, тому половину з них пропонується направити
Кіровоградській міській лікарні швидкої медичної допомоги на купівлю
апарату ультразвукової діагностики. В проекті бюджету на 2015 рік
запропоновано виділити 2,4 млн грн на ремонт приміщення терапевтичного
відділення № 2 КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” під
відділення паліативного лікування. Ця пропозиція погоджена технічною
радою. У мене немає сумнівів в тому, що з січня 2015 року зазначені роботи
будуть розпочаті.
Андреєва Л.М.:
Я дуже давно працюю в галузі охорони здоров'я. Це питання
розглядалося ще тоді, коли я працювала на посаді заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради. Чому тендер не було проведено
раніше?
Марковський І.І.:
Ми робимо все необхідне для створення хоспісу. Кошти є. Депутатам
буде запропоновано передбачити у міському бюджеті на 2015 рік необхідну
суму коштів для створення відділення паліативного лікування.
Андреєва Л.М.:
А яким чином буде придбано апарат УЗД, якщо для цього також
необхідно проводити тендер?
Краснокутський О.В., депутат міської ради, голова постійної
комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування та
соціально-економічного
розвитку
(депутатська
група
“Рідний
Кіровоград”):
Шановна Ларисо Миколаївно!
Я хочу сказати, що на засіданні постійної комісії міської ради з питань
бюджету, фінансів, податків, планування та соціально-економічного розвитку
ми обговорювали порушене Вами питання. Коли ставилося запитання щодо
придбання апарату УЗД: чи вчасно будуть проведені тендерні процедури та
чи будуть освоєні кошти, представники управління охорони здоров'я міської
ради запевнили, що цей апарат буде придбаний до кінця року.
Костенко О.В.:
Якщо кошти на ремонт приміщення терапевтичного відділення № 2
КЗ “Центральна міська лікарня м. Кіровограда” під відділення паліативного
лікування не будуть використані, то давайте хоча б придбаємо апарат УЗД для
Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги.
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Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи
“За добробут міста”):
Шановний головуючий!
Шановні колеги!
З огляду на ті питання, які задавалися депутатами міської ради, я
пропоную внести зміни до даного проекту рішення, а саме у пункті 1 слова та
цифри “згідно з додатками 1-5” замінити на слова та цифри “згідно з
додатками 1, 2, 3, 4, 5/1” (без урахування додатка 5/2).
Одночасно є пропозиція призначити погоджувальну нараду з
керівниками депутатських фракцій та груп за участю керівників управління
капітального будівництва та Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради, на якій заслухати пропозиції від всіх фракцій та
груп стосовно порушеного питання, а не ставити депутатів перед фактом та
пропонувати голосувати за пропозиції окремих депутатів, які були внесені
невідомим чином та в незрозумілий для депутатів спосіб.
Пропоную підтримати даний проект рішення зі змінами, а саме без
урахування додатка 5/2.
Марковський І.І.:
Ігоре Вікторовичу!
Зміни до міського бюджету розглядалися та погоджувалися майже на
двох погоджувальних нарадах. Також даний проект рішення окремо
розглядався у депутатських фракціях та групах. Зауважень не було. Зараз
просто блокується робота. Враховуючи погодні умови, ми не можемо
відкладати внесення змін до міського бюджету.
Костенко О.В.:
Шановні депутати!
Я хочу звернути вашу увагу на необхідність придбання апарату УЗД
для Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги, який
потрібен цьому медичному закладу майже двадцять чотири години на добу,
як для встановлення діагнозів, так і для оперування хворих. Він дуже
необхідний лікарні. Прошу не переносити розгляд цього питання на наступну
сесію міської ради, так як тоді ми не встигнемо використати кошти на
придбання апарату УЗД. Дякую.
Марковський І.І.:
Є пропозиція перейти до голосування стосовно даного проекту
рішення.
Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. виключити з даного
проекту рішення додаток 5/2. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“утримались” – 2,
“проти” – 3,
“не голосували” – 20.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Прошу депутата Костенко О.В. озвучити свою пропозицію.
Костенко О.В.:
Я пропоную виділити кошти на придбання апарату ультразвукової
діагностики для Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги.
Краснокутський О.В.:
Шановні колеги!
Я пропоную підтримати проект рішення з даного питання в редакції,
погодженій постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів,
податків, планування та соціально-економічного розвитку, в якому врахована
пропозиція щодо придбання апарату ультразвукової діагностики для
Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням проголосованих змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3616 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський
бюджет на 2014 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 3846. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.
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Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Пропонується внести зміни та доповнення до даного проекту рішення,
а саме надати матеріальну допомогу 13 особам, що є важкохворими і
потребують значних коштів для лікування, на загальну суму 41950 грн (сорок
одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят гривень) та доповнити список громадян міста,
яким надається одноразова матеріальна допомога, наступним абзацом:
“4100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) – Трусову Володимиру
Олексійовичу, 1957 року народження, вул. Дзержинського, 81, кв. 7,
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 24 жовтня 2014 року
№ 763/6-дз-к)”.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі
змінами, озвученими начальником відділу соціальної підтримки населення
міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3617 “Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06.06.2014 № 3166
“Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”,
затвердження його Статуту, передачу житлових будинків та матеріальних
цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 3748. Доповідає
Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 13.
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Прийнято рішення № 3618 “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 06.06.2014 № 3166
“Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ”, затвердження його Статуту, передачу житлових будинків та
матеріальних цінностей” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2768 “Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік”. Проект рішення
за реєстраційним № 3769 (доопрацьований). Доповідає Хачатурян О.С. –
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи
“За добробут міста”):
Користуючись нагодою, я хотів би запитати про ситуацію в галузі
житлово-комунального господарства міста стосовно функціонування
новостворених житлово-експлуатаційних організацій. Хотілося б зрозуміти,
що відбувається сьогодні? Якими організаціями ми будемо обслуговуватися
взимку та з якими організаціями будемо співпрацювати? Це будуть ЖЕКи чи
ЖЕО, чи вони існують паралельно? Яка доля рішень, прийнятих міською
радою в частині створення житлово-експлуатаційних організацій?
Марковський І.І.:
Я можу пояснити це питання. Дійсно, Кіровоградською міською радою
були прийняті рішення щодо створення комунальних підприємств
“ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1” КІРОВОГРАДСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ”, “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2”
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, “ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ № 3” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, “ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ”. Іде робота щодо виконання прийнятих рішень міської ради. Станом
на сьогодні всі житлово-експлуатаційні контори працюють. Їх штатна
чисельність не збільшувалася. Готується документація для початку роботи
житлово-експлуатаційних організацій. Скажу відкрито, що в цьому питанні
деякі кроки були зроблені поспішно, але зараз все виправлено. Я думаю, що
не пізніше 01 грудня 2014 року ЖЕО розпочнуть роботу. Ми не поспішали в
цьому питанні, щоб розпочати опалювальний період, але питання щодо
функціонування ЖЕО не знімалося. Опалювальний період розпочався.
Станом на сьогодні ЖЕКи працюють так, як вони повинні працювати.
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Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального
господарства та енергозбереження було запропоновано внести зміни до
даного проекту рішення. Пропозиції постійної комісії депутатам роздано.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова депутатської групи
“За єдність”):
Чи розглядався даний проект рішення міської ради профільними
постійними комісіями міської ради? Чи не було зауважень?
Хачатурян О.С.:
Даний проект рішення було погоджено постійною комісією міської
ради з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження. Я як
раз доповідаю про зауваження постійної комісії щодо даного проекту
рішення. Всі зауваження та пропозиції постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства та енергозбереження враховано та
роздано депутатам.
Зауваження комісії стосувалися внесення до проекту рішення переліку
житлових будинків, в яких планується виконати капітальний ремонт
внутрішньобудинкових та зовнішніх електричних мереж. Ми надали цю
пропозицію із зазначенням суми коштів.
Марковський І.І.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства та енергозбереження. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“утримались” – 3,
“проти” – 0,
“не голосували” – 17.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня
2014 року № 2769 “Про затвердження Програми будівництва, реконструкції,
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді
на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3839. Доповідає
Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова депутатської групи
“За єдність”):
Чи розглядався даний проект рішення міської ради профільними
постійними комісіями міської ради? Чи були зауваження, пропозиції?
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Даний проект рішення розглядався постійною комісією міської ради з
питань житлово-комунального господарства та енергозбереження, але не був
погоджений.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“утримались” – 5,
“проти” – 0,
“не голосували” – 11.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
орендну плату за користування земельними ділянками”. Проект рішення за
реєстраційним № 3770. Доповідає Пидорич В.О. – начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3619 “Про встановлення мінімального
розміру орендної плати за користування земельними ділянками”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16.02.2010
№ 3025”. Проект рішення за реєстраційним № 3838. Доповідає
Пидорич В.О. – начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення виноситься на розгляд сесії з пропозиціями
постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та
регулювання земельних відносин.
Комісією пропонується внести зміни та доповнення до додатку
“Рекомендований розмір орендної плати за використання земельних ділянок в
місті Кіровограді” до даного проекту рішення міської ради, а саме:
пункт 2.14 викласти в наступній редакції:
“2.14. Діяльність у сфері відпочинку та розваг (казино, більярдні і
комп'ютерні зали, розважальні та молодіжні центри, танцювальні
майданчики), ставка річної орендної плати (відсоток від нормативної
грошової оцінки) – 6 %”;
доповнити пунктом 2.19 та викласти його у редакції:
“2.19. Діяльність у сфері відпочинку та розваг (атракціони), ставка
річної орендної плати (відсоток від нормативної грошової оцінки) – 3 %”;
в пункті 9 слова та цифри “Земельні ділянки, надані для розміщення
нових (або реконструкції існуючих) об'єктів нерухомого майна, на
нормативний період будівництва (реконструкції), але не більше ніж
на 2 роки” замінити на слова та цифри “Земельні ділянки, надані для
розміщення нових (або реконструкції існуючих) об'єктів нерухомого майна,
на нормативний період будівництва (реконструкції), але не більше 3 років”.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання та поминального обіду”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3847. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки
населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3620 “Про виділення коштів на
відшкодування додаткових витрат для проведення поховання та
поминального обіду” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних
відносин. Доповідає з цих питань Пидорич В.О. – начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Шановні депутати!
До Кіровоградської міської ради з письмовою заявою звернувся інвалід
І групи по захворюванню опорно-рухового апарату Поставнюк Олександр
Васильович, мешканець м. Кіровограда, з проханням бути присутнім на
засіданні сорок другої сесії під час розгляду питання “Про передачу
Поставнюку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул.
Космонавта Попова (напроти будинку № 4)” (проект рішення за
реєстраційним № 3549).
Враховуючи те, що Поставнюк О.В. зараз знаходиться у сесійній залі,
пропоную першим розглянути питання “Про передачу Поставнюку О.В.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова (напроти будинку № 4)”. Немає заперечень? Немає.
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу
Поставнюку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова (напроти будинку № 4)” (проект рішення за
реєстраційним № 3549).
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Шановні депутати!
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На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради за
реєстраційним № 3549 “Про передачу Поставнюку О.В. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (напроти будинку
№ 4)”. Даний проект рішення повторно виноситься на розгляд міської ради.
Проектом рішення пропонується затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки під розміщення гаража.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3621 “Про передачу Поставнюку О.В.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова
(напроти будинку № 4)” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 3771.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3622 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 3772.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3623 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по вул. Преображенській (біля центрального ринку)”. Проект
рішення за реєстраційним № 3773.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 19.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (на зупинці
міського транспорту), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект
рішення за реєстраційним № 3774.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Проект рішення за реєстраційним № 3775.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даним проектом рішення пропонується затвердити проект землеустрою
земельної ділянки під розміщення торговельного кіоску.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Пропоную або розглядати питання порядку денного, або зробити
перерву в роботі сорок другої сесії міської ради.
Надійшла пропозиція від депутатів оголосити перерву в роботі сорок
другої сесії міської ради. Про дату та час проведення другого засідання сорок
другої сесії міської ради вам буде повідомлено додатково. Немає заперечень?
Немає.
Шановні депутати!
Перше засідання сорок другої сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання завершено.
Дякую за роботу.

Секретар міської ради

І. Марковський

