УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 14
третього засідання четвертої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 29 липня 2016 року

м. Кропивницький

Третє засідання четвертої сесії міської ради сьомого скликання веде
міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування “Рада-В”.
Шановні депутати!
На третє засідання четвертої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 34 депутати. Відсутніх 9 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення сесії, є. Розпочинаємо роботу третього засідання четвертої сесії
міської ради.
Шановні депутати!
У роботі третього засідання четвертої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
Салюк Сергій Миколайович ‒ заступник керівника Кіровоградської
місцевої прокуратури;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
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Привітав працівників торгівлі і сфери обслуговування з професійним
святом та звернув увагу на проведення святкового ярмарку, де представлено
різноманітний товар за оптимальними цінами.
Шановні депутати!
На першому засіданні четвертої сесії третім членом робочої президії
було обрано голову постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності
Розгачова Романа Олександровича. Запрошую його до президії.
Шановні колеги!
Вчора, на другому засіданні четвертої сесії, ми домовились
повернутись до розгляду питань:
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік, проект
рішення за реєстраційним № 448;
“Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 23 лютого 2016 року № 66 ‟Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2016 рік”, проект рішення за реєстраційним № 444;
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 березня 2016 року № 140 ‟Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті
Кіровограді на 2016 рік”, проект рішення за реєстраційним № 445.
Ставлю на голосування пропозицію щодо повернення до розгляду
проектів рішень за реєстраційними № 448, 444, 445. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 11.
Прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції, групи
‟Блок Петра
Порошенка ‟Солідарність”

За

Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

2

0

0

3

5

“НАШ КРАЙ”

6

0

0

0

6

‟Всеукраїнське
об’єднання

0

0

1

5

6

3

‟Батьківщина”
“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

1

0

0

0

1

1

0

1

1

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

0

1

2

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

1

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка

Райкович А.П.:
Повертаємось до розгляду питання порядку денного “Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня
2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 448 (доопрацьований). Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник
фінансового управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
За результатами проведення постійних депутатських комісій вносяться
наступні пропозиції:
збільшити видатки на фінансову підтримку КП ‟Теплоенергетик” за
КФК 100302 по загальному фонду на +5,0 млн грн за рахунок зменшення
видатків за КФК 250102 ‟Резервний фонд”;
перерозподілити видатки по КФК 100302 на фінансову підтримку
КП “Теплоенергетик”, а саме збільшити видатки за рахунок зменшення
видатків по житловому фонду на 2 млн грн.
Також були погоджені інші пропозиції, які були озвучені, а саме:
1. Збільшити видатки бюджету Фортечного району на заробітну плату
та оплату енергоносіїв центру реабілітації дітей-інвалідів Кіровської
районної у місті ради на 450,0 тис. грн за рахунок збільшення доходів по
податку з доходів фізичних осіб.
2. Перерозподілити видатки за КФК 010116 ‟Органи місцевого
самоврядування” по оплаті праці, а саме:
збільшити видатки по управлінню економіки на +27,7 тис. грн;
зменшити видатки по управлінню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування населення ‒ -27,7 тис. грн (замість 63,2 тис. грн –
35,5 тис. грн).
3. Перерозподілити видатки по Головному управлінню житловокомунального господарства, саме:
зменшити видатки по загальному фонду за КФК 250404 ‟Інші
видатки” ‒ -75,0 тис. грн (уточнена сума на огляди-конкурси ‒ 75,0 тис. грн)
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та збільшити видатки по спеціальному фонду за КФК 100203 ‟Благоустрій
міста” на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на
+75,0 тис. грн (уточнена сума ‒ 695,0 тис. грн).
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
В мене є наступна пропозиція стосовно даного проекту рішення:
залишити фінансування міського бюджету на 2016 рік (зі змінами) лише в
розрізі видатків і доходів загального фонду. При цьому перенести до
загального фонду з бюджету розвитку 2 млн грн для КП “Теплоенергетик”,
аби ми змогли запустити централізоване опалення в місті. Крім цього, додати
5 млн грн до загального фонду з резервного для КП “Теплоенергетик”. Ця
сума необхідна, аби розпочати роботи із запуску підприємства.
Також потрібно врахувати в загальному фонді видатки у вигляді
субвенції Фортечному району в сумі 450 тис. грн на заробітну плату та
оплату енергоносіїв центру реабілітації дітей-інвалідів. Таким чином ми
захищаємо всі необхідні витрати на заробітну плату, на енергоносії,
запускаємо централізоване опалення, а всі інші витрати залишаємо на
подальше обговорення.
Виходячи з цього, прошу даний проект рішення взяти за основу і
поставити на голосування мою пропозицію.
Райкович А.П.:
Немає інших запитань і пропозицій? Немає. Тоді ставлю на
голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), повторно озвучив свою
пропозицію стосовно даного проекту рішення.
Бочкова Л.Т.:
У нас залишаються поза межами бюджету субвенція на 12 млн грн на
соціально-економічний розвиток, яка проходить по капітальним видаткам, а
також всі видатки по бюджету розвитку.
Депутати Краснокутський О.В., Кролевець А.В. підтримали
начальника фінансового управління міської ради з даного питання.
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Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), повідомив, що перед засіданням
сесії відбулось засідання постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, енергозбереження та комунальної власності, на
якому було погоджено внесення змін до міського бюджету в розрізі
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою
міста та Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та
експлуатації дорожньої системи, та зауважив, що всі бажаючі депутати
мали можливість бути присутніми на засіданні комісії та надати свої
пропозиції.
Матяшова Л.П., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
В багатьох закладах освіти, дитячих садках і закладах медицини
залишились незавершеними капітальні ремонти. Ми маємо затвердити
субвенцію для того, щоб гідно розпочати навчальний рік і продовжити
лікувати наших громадян.
Цертій О.М.:
Щоб не було ніяких маніпуляцій, хочу зазначити, що субвенції,
офіційні трансферти (63 млн грн) надходять до загального фонду бюджету.
Ми голосуємо зараз за доходи і видатки загального фонду.
В обговоренні даного питання взяли участь депутати Кролевець А.В.,
Краснокутський О.В., Цертій О.М. та начальник фінансового управління
Бочкова Л.Т.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. щодо
внесення змін до міського бюджету на 2016 рік в частині видатків і доходів
загального фонду. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 2,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради?
Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами та доповненнями. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 11.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції, групи
‟Блок Петра
Порошенка ‟Солідарність”

За

Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

2

0

1

2

5

“НАШ КРАЙ”

6

0

0

0

6

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

0

0

4

2

6

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

1

0

0

0

1

0

0

2

1

3

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

0

2

3

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

0

0

0

2

2

Позафракційні

2

0

0

0

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка

Райкович А.П.:
Виходячи з того, що з даного питання рішення не прийнято,
втрачається доцільність розгляду питань за порядковими номерами у проекті
порядку денного:
№ 10 “Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської
ради від 23 лютого 2016 року № 66 “Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2016 рік”, проект рішення за реєстраційним № 444;
№ 11 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від
29 березня 2016 року № 140 “Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті
Кіровограді на 2016 рік”, проект рішення за реєстраційним № 445.
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Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”), попрохав
представників депутатської фракція ВО “Свобода” пояснити свою позицію
щодо голосування стосовно внесення змін до міського бюджету.
Виступив Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”), який
звернув увагу на непрозорість міського бюджету.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу надати свої пропозиції стосовно
порядковими № 10, 11 у проекті порядку денного.

розгляду

питань

за

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), запропонував
відкласти розгляд проектів рішень за реєстраційними № 444, 445, доки
депутати не знайдуть порозуміння з питання внесення змін до міського
бюджету.
Санасарян Р.Р., депутат міської ради (голова фракції Радикальної
Партії Олега Ляшка), запропонував оголосити перерву на 10 хв.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 10 хвилин.
Після перерви о 10.52 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвалося 32 депутати. Кворум є, продовжуємо
роботу сесії.
Санасарян Р.Р., депутат міської ради (голова фракції Радикальної
Партії Олега Ляшка), запропонував повернутись до голосування за
пропозицію депутата Цертія О.М. щодо внесення змін до міського
бюджету.
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), повторно озвучив свою
пропозицію стосовно розгляду проекту рішення за реєстраційним № 448
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня
2015 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік” в розрізі внесення змін до
міського бюджету на 2016 рік в частині видатків і доходів загального
фонду.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група
‟Рідний край”), запропонувала підтримати проект рішення за
реєстраційним № 448 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 24 грудня 2015 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік” в
редакції, запропонованій фінансовим управлінням міської ради.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зауважив, що
субвенція (12 млн грн), про яку доповідала начальник фінансового управління
є цільовою і її не можна перерозподіляти. В разі її невикористання вона буде
вважатись незатребуваною і буде повернена до державного бюджету.
Далі з даного питання виступили депутати Матяшова Л.П. та
Кролевець А.В.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ми з вами прийняли міський бюджет, наповнювали його програмами,
ефективно працювали, узгоджували питання. Це був складний процес, але ми
доходили до консенсусу і приймали рішення на користь громади. Даним
проектом рішення передбачається збільшення фінансування Головного
управління житлово-комунального господарства, управління розвитку
транспорту та зв’язку ‒ це придбання транспорту (20 тролейбусів), пільгові
перевезення. Ви зрозумійте, що потрібно вчасно провести тендери, своєчасно
укласти договори. Процедура закупівлі дороговартісного транспорту не така
вже й проста. Так само і медичне обладнання, і підручники для школи, і
комп'ютерні класи, і реконструкція медичних закладів.
Депутати Ксеніч В.М., Гамальчук М.П., Артюх О.І. висловились на
підтримку проекту рішення за реєстраційним № 448 “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 “Про
міський бюджет на 2016 рік”, запропонований фінансовим управлінням
міської ради.
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Цертій О.М.:
Позиція нашої фракції і більшості депутатів ‒ ми готові проголосувати
за всі витрати, необхідні для того, аби забезпечити виплату заробітних плат,
закупити підручники, сплатити за спожиту електроенергію і таке інше. Всі
інші розмови ‒ це маніпуляції.
Райкович А.П. пояснив депутатам важливість прийняття даного
проекту рішення в редакції, запропонованій фінансовим управлінням.
Депутат Цертій О.М. повторно висловив свою позицію щодо
прийняття змін до бюджету.
В обговоренні даного питання взяли участь міський голова і депутати
Табалов А.О., Краснокутський О.В., Цертій О.М., Матяшова Л.П.,
Ларін А.С.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), запропонував депутатам припинити звинувачувати одне
одного і поставити проект рішення на голосування.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), запропонував повторно
поставити проект рішення за реєстраційним № 448 “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 “Про
міський бюджет на 2016 рік” на голосування.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Виникає питання, чому, наприклад, на ремонт школи виділяється
300 тис. грн, а на закупівлю тролейбусів ‒ 4 млн грн? Скільки шкіл можна
відремонтувати за 4 млн грн? Можливо є сенс “розтягнути в часі” закупівлю
тролейбусів на 2 роки, а ці кошти виділити на медицину і освіту? Тому
пропоную підтримати пропозицію депутата Цертія О.М.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Розглянувши запропоновані зміни до Програм, бачимо нерівномірний
розподіл коштів по тим же школам: є школи, де діти мерзнуть, а є школа, на
яку виділяють 5 млн грн на вдосконалення. Всі діти міста мають рівні права,
прошу це враховувати. Щодо транспорту, то профільною постійною
комісією, де я є секретарем, питання ‟Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік”
погоджено не було, тому що вона є недосконалою.
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Райкович А.П.:
Наш тролейбусний парк був збудований з потужністю для технічного
обслуговування 100 тролейбусів. На сьогодні працює тільки 24 тролейбуси, з
них ‒ 15 орендованих, які до того ж є морально застарілі.
Депутат Краснокутський О.В. пояснив депутатам основні положення
Бюджетного кодексу України.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував голосувати
окремо щодо затвердження видатків загального фонду і окремо ‒ щодо
спеціального фонду міського бюджету.
Міський голова та депутат Яремчук В.С. обговорили проблеми
транспортної галузі.
Райкович А.П.:
Я надавав доручення управлінню розвитку транспорту та зв’язку,
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосіну Олександру Володимировичу моніторити ситуацію стосовно
електробусів ‒ хто їх розробляє, якої вони якості. Але на сьогодні Львівський
автомобільний завод випустив всього 3 електробуси, які демонструють на
виставках, показують, але масового виробництва ще немає. Ми не можемо
купувати експериментальні машини. Тому зараз ми шукаємо інші варіанти.
Депутат Капітонов С.І. повторив
відтермінування закупівлі тролейбусів.

свою

пропозицію

щодо

Міський голова нагадав про ключові пункти своєї передвиборчої
програми, одним з яких проанонсовано оновлення тролейбусного парку
міста, та зауважив, що саме цей пункт програми він намагається
виконати.
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), зауважив, що
документи потрібно попередньо узгоджувати на засіданнях постійних
комісій і запропонував повернутись до голосування за проект рішення щодо
внесення змін до міського бюджету.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція повернутися до переголосування за проект
рішення “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік” (проект
рішення за реєстраційним № 448). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Які є запитання до доповідача?
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), запропонував
одразу без обговорень перейти до голосування за проект рішення за
реєстраційним № 448 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 24 грудня 2015 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік”.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), повторно озвучив свою
пропозицію щодо затвердження змін до міського бюджету на 2016 рік в
частині доходів і видатків загального фонду, враховуючи пропозиції
стосовно КП “Теплоенергетик”.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
В мене запитання до начальника фінансового управління. Скажіть,
будь ласка, які наслідки голосування за такі пропозиції?
Бочкова Л.Т.:
Тоді повністю змінюється проект рішення, всі додатки до нього.
Змінюються всі цифри по бюджету. Частина прийнятих вчора Програм
фінансується, частина ‒ ні.
Райкович А.П.:
Немає інших запитань і пропозицій? Немає. Тоді ставлю на
голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. щодо
затвердження змін до міського бюджету на 2016 рік в частині доходів і
видатків загального фонду. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 4,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому в редакції, запропонованій фінансовим управлінням, з урахуванням
пропозицій постійних комісій міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Артюх О.І., депутат міської ради (фракція “Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”), звернувся до депутатів з проханням надати допомогу
двом мешканцям міста, які постраждали в аварії біля Ульянівки і на даний
момент знаходяться у Кіровоградській обласній лікарні.
Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”), запропонував депутатам
зібрати для постраждалих власні кошти.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка “Солідарність”), запропонував депутатам
розглянути питання щодо регулювання земельних відносин, які стосуються
учасників АТО (проекти рішень за реєстраційними № 467, 468), а також
питання за порядковим № 93 у проекті порядку денного (проект рішення за
реєстраційним № 534).
Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. Керівників
фракцій прошу зайти до мого кабінету.
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Після перерви о 13.07 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвалося 24 депутати, відсутніх 19. Кворум,
необхідний для роботи, є.
Шановні депутати!
Під час перерви від депутатів різних фракцій надходили пропозиції на
сьогодні оголосити перерву в роботі сесії до завтра.
Прошу керівників фракцій, керівників політичних сил, депутатів в цей
період провести консультації, погоджувальні наради аби знайти порозуміння,
узгодити всі питання для подальшої конструктивної роботи.
Шановні колеги!
Третє засідання четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання оголошую закритим. Завтра розпочинаємо роботу о 10 годині
ранку. Дякую за роботу.

Міський голова

А. Райкович

