УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 15
четвертого засідання четвертої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 30 липня 2016 року

м. Кропивницький

Четверте засідання четвертої сесії міської ради сьомого скликання
відкриває міський голова Райкович А.П.
У роботі четвертого засідання четвертої сесії міської ради беруть
участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів
масової інформації.
Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання, третім членом робочої президії обрано голову постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності Розгачова Романа
Олександровича.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Доброго ранку. Бажаю сьогодні всім нам порозуміння, плідної роботи і
прийняття вкрай необхідних для міста, громади, для трудових колективів,
комунальних підприємств питань, закладених бюджетним фінансуванням,
питань, які найшли своє відображення в доповнених, розширених програмах.
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування “Рада-В”.
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Шановні депутати!
На четверте засідання четвертої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення засідання сесії, є.
Ми вчора не найшли порозуміння при розгляді питань, пов'язаних з
внесенням змін до рішення міської ради від 24 грудня 2016 року № 40 “Про
міський бюджет на 2016 рік”. У зв'язку з цим і програми, які ми затвердили
попередньо, не набули чинності та фінансового наповнення.
Тому я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду
питань: порядковий № 15, проект № 448, порядковий № 10, проект № 444,
порядковий № 11, проект № 445, а також питання, яке не набрало голосів —
порядковий № 5, проект № 452.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Шановні депутати!
Рішення прийнято, ми повертаємося до розгляду проектів рішень за
реєстраційними № 448, 444, 445, 452.
Є пропозиція у депутата Цертія О.М.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Логічно було б розглядати питання в тій послідовності, в якій вони
були включені до порядку денного. Спочатку ідуть програми, а потім
питанням під № 15 йшли зміни до бюджету. Пропоную саме в такому
порядку і розглядати.
Райкович А.П.:
Я Вас почув. Прошу включити мікрофон депутата Табалова А.О.
Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Є інша пропозиція. Ми наполягаємо на тому, аби проект № 448
розглядати першим.

3

Райкович А.П.:
Які ще пропозиції у депутатів? Дві пропозиції я почув. Включіть
мікрофон депутату Кролевцю А.В.
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні колеги. Я підтримую думку Андрія Олександровича, я б ще
спростив наше сьогоднішнє голосування за бюджет. Ми четвертий день
розглядаємо проект рішення про бюджет. Пропоную перейти до
індивідуального голосування, щоб апарат ради підготував листи для
голосування, щоб Ви, шановний міський голово, зачитували прізвище
депутата, а депутат визначиться щодо голосування.
Бойко С.В., секретар міської ради:
Андрію Вікторовичу, система для голосування “Рада-В” передбачає
таку можливість. Після кожного голосування ми можемо бачити результати
індивідуального голосування на табло.
Цертій О.М.:
Голосувати за зміни до програм, а потім розглядати бюджет, це як
мінімум неправильно.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Надійшли пропозиції від депутатів Цертія О.М., Табалова А.О.,
Кролевця А.В. За кожну з них ми маємо проголосувати.
Першою була пропозиція депутата Цертія О.М., розглядати проекти
рішень в тому порядку, в якому вони були в первісному варіанті у порядку
денному. Перші ідуть програми ЖКГ, а потім зміни до бюджету. В рамках
затвердженого порядку денного.
Шановні депутати, прошу визначитися і проголосувати за пропозицію
депутата Цертія О.М.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 5,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Пропозиція депутата Цертія О.М. не підтримана.
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Наступною була пропозиція депутата Табалова А.О. про те, аби
спочатку голосувати за питання порядку денного № 15, проект 448 “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня
2016 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік”, а далі голосувати за
питання щодо внесення змін до програм.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 3,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Дякую, рішення прийнято.
Зараз розглядається питання за порядковим № 15, проект № 448. Потім
питання № 5, проект № 452 “Про доповнення рішення Кіровоградської
міської ради від 29 березня 2016 року № 148”; питання № 10, проект № 444
“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”; питання № 11, проект № 445 “Про внесення доповнення 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”.
Також була пропозиція від депутата Кролевця А.В., провести поіменне
голосування, але не в електронному, а в звичайному режимі. Тобто, є список
депутатів, я називаю прізвище депутата, а депутат голосує “за”, “проти”,
“утримався”. Ця процедура стосується тільки питання по бюджету.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Кролевця А.В., прошу
визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Не підтримана пропозиція депутата Кролевця А.В.
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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

3

0

1

2

6

“НАШ КРАЙ”

7

0

0

0

7

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

0

0

1

4

5

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

1

0

0

0

1

0

0

2

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

2

1

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.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання за
порядковим № 15, проект рішення № 448 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2016 року № 40 “Про міський
бюджет на 2016 рік”. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Чи є необхідність слухати начальника фінансового управління
Бочкову Любов Тимофіївну?
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Є пропозиція заслухати, оскільки у нас були зміни по програмі
управління капітального будівництва. Хочеться послухати, які були зміни в
міському бюджеті.
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії “НАШ КРАЙ”, депутатська група “Рідний край”):
Шановні колеги!
Начальник фінансового управління доповідала в повному обсязі це
питання. Були озвучені доповнення від депутатських комісій та від депутатів,
пропозиції були підтримані. Тому зараз слухати знову, я вважаю недоцільно.
Є пропозиція голосувати з урахуванням пропозицій депутатів.
Райкович А.П.:
Дозвольте поставити на голосування.
Хто за те, щоб підтримати пропозицію депутата Яремчук В.С. заслухати доповідь начальника фінансового управління Бочкової Л.Т.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 4,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
Не підтримано пропозицію депутата Яремчук В.С.
Яремчук В.С.:
Андрію Павловичу!
Не порушуйте закон. Ми маємо право заслухати доповідача. Що це за
голосування за бюджет, коли доповідач не доповідає?
Краснокутський О.В.:
Шановні колеги, шановна преса, шановні присутні!
Ми дане питання заслухали, і слухали його три дні. Доповідач стояв на
трибуні і відповідав на всі запитання та оголошував зауваження, які були. Не
потрібно затягувати час, громада чекає конкретних рішень. Поставте мою
пропозицію на голосування.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
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Підтримана Ваша пропозиція, тому ми не будемо заслуховувати
інформацію. Які є питання та виступи?
Яремчук В.С.:
Можна коментар юридичного управління щодо ситуації, яка склалася.
Депутати мають право заслухати доповідача.
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні колеги!
Я вношу пропозицію поставити на голосування проект рішення про
зміни до бюджету на 2016 рік в цілому.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Прошу виконати прохання депутата Яремчук В.С. і дати можливість
надати коментар юридичного управління.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
Я вважаю, що депутати тільки що прийняли процедурне рішення про
повернення до голосування щодо проекту рішення про зміни до бюджету і на
попередньому засіданні доповідач вже пояснювала по суті проекту рішення.
Тому ми не можемо сказати про порушення закону. Я не вбачаю порушення
закону.
Краснокутський О.В.:
Юридична служба підтвердила, що доповідач доповіла з даного
питання, відповіла на запитання. Моя пропозиція була проголосована. Прошу
перейти до голосування за проект рішення.
Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція “ВО ‟Свобода”,
депутатська група ‟Європейський вибір”):
Ми з вами збираємось вже четвертий раз за тиждень. Ми можемо
збиратися кожного дня для вирішення питання. За кожне питання потрібно
говорити стільки, скільки воно того вимагає.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
“ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Я прошу перерву на 10 хвилин.
Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Шановні депутати!
Ми з вами займаємося розглядом питання третій чи четвертий день.
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Виступав начальник управління, всі, хто хотів, задавали питання. Зараз ми
бачимо, що деякі фракції не хочуть показати громаді, що вони не хочуть
голосувати за зміни до бюджету, не хочуть працювати на громаду, затягують
процес. Наполягаю, щоб ми приступили до голосування. Юридичне
управління надало роз'яснення, що ми не порушаємо закон.
Бойко С.В., секретар міської ради:
Згідно зі статтею 38 Регламенту Кіровоградської міської ради голова
фракції може попросити перерву до 20 хвилин.
Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 10 хвилин.
Після перерви о 10.55 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 36 депутатів.
Продовжуємо роботу.
Шановні депутати, нагадую, що ми розглядаємо проект рішення № 448
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня
2016 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік”.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція “Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги! Шановний міський голово, шановна громадо!
По-перше, я хочу нагадати депутатам і міському голові про
пункт 10 статті 42 Регламенту міської ради, де йдеться про виключно
особисте голосування депутатом. На жаль, ми мали випадки на
попередньому засіданні, коли депутати були фізично відсутні в залі, а їх
картки голосували. Це є підставою для скасування судом таких прийнятих
рішень. Не ганьбіть себе і міську раду перед громадою. Дотримуйтеся
Регламенту, честі і депутатської етики.
По-друге, коли є пропозиція голосувати за такі важливі питання, як
бюджет, без обговорень і в цілому, це підриває довіру громади, це значить
що депутати не хочуть обговорювати, пояснювати, відкривати бюджет. Я
пропоную продовжити обговорювати бюджет, задавати питання і отримувати
відповіді.
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По-третє, сьогодні ми маємо ситуацію, коли, маніпулюючи поняттями і
прикриваючись дітьми, протягуються в бюджет не зовсім зрозумілі і
неузгоджені рішення.
Є слушна пропозиція депутата Цертія О.М., яку він оголосив вчора,
щоб голосувати за окремі розділи в бюджеті.
Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Проект бюджету заздалегідь був розміщений на сайті міської ради,
вимоги Регламенту були витримані.
Також виступили депутати Краснокутський О.В., Демченко М.І.,
Колісніченко Р.М., Матяшова Л.П.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
На минулому засіданні сесії ми розглядали питання щодо внесення
змін до програми управління капітального будівництва, де були пропозиції
від мене, від депутатів Шамардіної К.О., Цертія О.М.
Ви поставили питання в цілому, так як було запропоновано
управлінням капітального будівництва і наші пропозиції не були враховані
при затвердженні в програмі. Як ви це можете прокоментувати?
Райкович А.П.:
Ви мені задаєте це питання, Валентино Сергіївно?
По-перше, коментарі повинні надавати начальники управлінь.
По-друге, я Вам надам відповідь, а Ви повинні розуміти.
Я вирішив питання про яке Ви говорили.
Шановні депутати! Бюджетні кошти повинні пройти процедуру
розподілу. Одноосібно, - ніхто, ні міський голова, ні депутати, приймати
рішення не буде. Всі рішення будуть іти через комісію, через відкритість,
прозорість, через управління, через глибокий професійний аналіз і обробку, і
лише після того набувати чинності.
Відносно проекту, який ми плануємо провадити в життя в селищі
Новому, хочу пояснити. По реконструкції системи опалення і переходу на
нову збудовану газову котельну є дві дії: перша дія - за рахунок коштів, які
ми виділяємо підприємству “Теплоенергетик”. У зв'язку із тим, що ввійти в
сезон опалення з новою котельнею і реконструйованими мережами ми не
можемо. Ремонтуємо стару котельню, паралельно виділили 700 тисяч
гривень на ремонт старої котельні, яка опалює селище Нове і подає тепло на
житлові будинки і комунальні підприємства. Нова котельня має бути
підключена шляхом реконструкції мережі, був відпрацьований план
послідовних дій. Ми не можемо виділити кошти при відсутності проектно-
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кошторисної документації. На нараді, яку я проводив, було вказано на
терміновість вирішення цих питань, були відпрацьовані шляхи вирішення.
Коли буде проектно-кошторисна документація, техніко-економічна
складова, фінансове обґрунтування, кошторис витрат, крім того іде постійна
індексація (зміна цінової політики), при наявності відповідних документів ми
зробимо уточнення і після цього направимо на виконання даних робіт.
Виконання цих робіт ускладнюється тим, що роботи будуть відбуватися в
четвертому кварталі 2016 року і першому кварталі 2017 року, у зв'язку із
запізненням розробки проектно-кошторисної документації.
Я
сподіваюся,
що
ця
відповідь
вичерпна.
Кошти
в
сумі 1 млн 600 тис. грн передбачені за рахунок виділення, за рахунок резерву,
який у нас є по управлінню освіти, на технічне переоснащення пологового
будинку № 2. Також 900 тис. грн резервних коштів, які ми поки що не
освоюємо, але затверджували на сесії міської ради коли приймали бюджет на
проектування реконструкції вхідного ансамблю парку “Ковалівський”. По
парку “Ковалівському” це теж резервні кошти, які мають право бути
розподілені на необхідні, надзвичайно важливі цілі.
Також виступили депутати Ларін А.С., Кролевець А.В.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Я в котре проголошую пропозицію нашої фракції та підтримую моїх
колег Романа Колісніченка і Валентину Яремчук в тих питаннях, які вони
піднімали. На минулому засіданні ми вносили пропозиції по управлінню
капітального будівництва. Яким чином ці зміни відображені в проекті
рішення по бюджету, за який ми маємо зараз голосувати і чи є це ефективним
для громади? Давайте запитаємо у начальника фінансового управління.
Райкович А.П.:
Ще раз наголошую: не маючи проектно-кошторисної документації ми
не виділяємо кошти на вирішення питання. На проект кошти виділені. Зараз
інтенсивно розробляється проект. Із селища Нового виділені кошти на
проект. Зараз ведеться проектування даного питання.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління:
В проекті рішення враховані кошти на реконструкцію теплових мереж
селища Нового, в сумі 280 тис. грн. Після взяття проекту за основу, ми
розглядали пропозиції, які були погоджені постійною комісією з питань
житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної
власності, а саме:
додати на фінансову підтримку КП “Теплоенергетик” за КФК 100302 по
загальному фонду на +5,0 млн грн за рахунок зменшення видатків за
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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;
зменшити видатки по загальному фонду за КФК 250404 “Інші
видатки” - -75,0 тис. грн та збільшити видатки по спеціальному фонду за
КФК 100203 “Благоустрій міста” на капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення +75,0 тис. грн.
Інших пропозицій до міського бюджету не вносилося.
Була пропозиція фракції ВО “Батьківщина” проголосувати тільки за
загальний фонд, але вона не набрала голосів.
Цертій О.М.:
Була пропозиція, щоб додати управлінню капітального будівництва в
частині їхніх витрат кошти в сумі 47 тис. грн для коригування проектнокошторисної документації щодо централізованої каналізації по вул. Дарвіна.
Я так розумію, ці кошти повинні були бути виділені додатково головному
розпоряднику. Яким чином це відображено в проекті бюджету, який ми зараз
розглядаємо?
Райкович А.П.:
Є схема розгляду питання. Ви повинні це питання узгодити з
управлінням ЖКГ, розробити проект цієї роботи. Відповідно після цього в
управлінні ЖКГ ми заклали кошти, доповнення до бюджету 2016 року, щоб
зробити внутрішній перерозподіл і в разі необхідності врахувати це питання.
Ваші проекти і пропозиції, які подаються через запити, опрацьовуються
управліннями.
Цертій О.М.:
Якщо внесено зміни, які передбачають більші видатки на управління
капітального будівництва, яким чином це відображено в бюджеті? 47 тис. грн
виділяється лише на коригування проектно-кошторисної документації? Якщо
зараз це не зробити, то каналізації взагалі ніколи не буде. Люди
багатоквартирних будинків живуть більш ніж 20 років без центральної
каналізації.
Бочкова Л.Т.:
Олександре Миколайовичу, пропозиції про збільшення видатків по
управлінню капітального будівництва вами не вносилися і не голосувалися
депутатами.
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Смірнов В.О.:
Скажіть, будь ласка, була пропозиція депутата Краснокутського О.В. та
ми підтримали депутатський запит щодо фінансування та виділення коштів
на ремонт аварійних житлових помешкань сім'ям загиблих АТО.
Бочкова Л.Т.:
Це враховано по видаткам міського бюджету та Головного управління
житлово-комунального господарства в обсязі 50 тис. грн. Ця пропозиція була
підтримана на засіданні постійної комісії з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та врахована в
доопрацьованому проекті рішення.
Яремчук В.С.:
Я ще раз хочу повернутися до питання. Коли ми приймали зміни до
програми управління капітального будівництва, мною та депутатами
Шамардіною К.О. і Цертієм О.М. вносилися пропозиції, за які проголосували
більшість депутатів. Хочеться почути коментар начальника управління
капітального будівництва, чи враховані ці пропозиції?
Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва:
Коли я доповідав про зміни до програми управління капітального
будівництва, були пропозиції від депутатів Цертія О.М., Шамардіної К.О. та
депутата Яремчук В.С, але програма була проголосована в цілому, тобто та,
яка виносилася управлінням без урахування пропозицій. Це може
підтвердити апарат ради.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор депутатської
фракції політичної партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”):
Любове Тимофіївно, знайдіть 47 тис. грн за пропозицією депутата
Цертія О.М., 20 тис. грн за пропозицією Шамардіної К.О. і 20 тис. грн за
пропозицією Яремчук В.С. Якщо мова йде на фоні міського бюджету про
такі суми, як 47 тис. грн, 20 тис. грн, то давайте заберемо з резервного фонду
до 100 тис. грн і закриємо це питання.
Бочкова Л.Т.:
Пропозиція звучала інакше, не йшла мова про збільшення на
47 тис. грн.
Пропозиції мають озвучувати депутати, щоб вони були враховані.
Краснокутський О.В.:
Одне рішення має бути пов'язане з другим.
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Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”):
Коли ми голосували за внесення змін до програми управління
капітального будівництва, то мова йшла про те, щоб голосувати з
запропонованими пропозиціями. Сьогодні виявляється, що ці пропозиції не
враховані.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція депутата Волкова І.В., вважаю що рішення має
бути компромісне. Давайте проголосуємо за дану пропозицію, врахуємо з
резервного фонду ті невеликі суми затрат, які потрібні для врегулювання
питань: для каналізації 47 тис. грн (добавимо) і ті доповнення, які були
зроблені по управлінню капітального будівництва.
Краснокутський О.В.:
Ми маємо прийняти рішення одночасно про доповнення до міського
бюджету та програми управління капітального будівництва.
Райкович А.П.:
Питання потрібно приймати з поправкою до програми житловокомунального господарства, програми управління капітального будівництва,
відповідно до фінансування проектних робіт щодо реконструкції каналізації
по вул. Дарвіна та вул. Кольцевій (47 тис. грн), будівництво пішохідного
містка через р. Біянка по вул. Архітектора Паученка (25 тис. грн) - за рахунок
резервного фонду.
У нас 1 млн 800 тис. грн залишилося в резервному фонді,
з урахуванням пропозицій по програмі управління капітального будівництва
(збільшення на цю суму для двох об'єктів).
Депутат Цертій О.М. зауважив, що він наполягав на попередньому
розгляді програм перед розглядом змін до бюджету.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В.
відносно прийняття проекту рішення за порядковим № 15, проект № 448
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня
2016 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік” в цілому з урахуванням
змін, запропонованих депутатом Волковим І.В., зі змінами до Програми
управління капітального будівництва.
Прошу визначитися і проголосувати.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 464 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2016 року № 40 “Про міський
бюджет на 2016 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 29.03.2016 № 148”. Проект рішення за реєстраційним № 452. Доповідає
Осауленко О.О. - начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 465 “Про внесення доповнення до рішення
Кіровоградської міської ради від 29.03.2016 № 148” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 66 ‟Про затвердження Програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”.
Проект рішення за реєстраційним № 444 (доопрацьований). На минулому
засіданні сесії доповідав Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради.
Від комісії є пропозиції?
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Прошу внести зміни в даний проект рішення, а саме: розділ І
“Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства”:
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в пункті 4 “Фінансова підтримка КП “Теплоенергетик” на покриття
збитків від операційної діяльності” цифри “7 728 200” замінити на цифри
“14 728 200”;
в пункті 5 “Фінансова підтримка КП “Теплоенергетик” на проведення
капітальних ремонтів” цифри “360 000” замінити на цифри “1 860 000”.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозицій постійної комісії? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з пропозиціями. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 466 “Про внесення змін та доповнень 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” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “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 (доопрацьований). На
минулому засіданні сесії доповідав Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.
Від комісії є пропозиції?
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Пропозиції від комісії з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності:
у пункті 4 “Капітальний ремонт тротуару, у тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації” доповнити підпунктами 4.4 - 4.7,
виклавши їх згідно з додатком, (п. 4.7, вул. Жуковського, на виготовлення
проектно-кошторисної документації).
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозицій постійної комісії? Можливо.

16

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з пропозиціями. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 467 “Про внесення змін та доповнень 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”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 76”.
Проект рішення за реєстраційним № 458. Доповідає 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” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 468 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 76” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кіровограда, які
підлягають приватизації”. Проект рішення за реєстраційним № 450.
Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник управління власності та приватизації
комунального майна міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 469 “Про затвердження переліку об’єктів
комунальної власності м. Кіровограда, які підлягають приватизації”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та
зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 451. Доповідає Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку транспорту
та зв’язку міської ради.
Є запитання?
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Прошу доповідача доповісти дану програму.
Вергун О.С., начальник управління розвитку транспорту та
зв’язку міської ради:
На ваш розгляд пропонується Програма розвитку міського
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2016 рік.
Основні завдання програми:
впровадження автоматизованого контролю в сфері міських
пасажирських перевезень, а саме обладнання та дообладнання пристроями
GPS-навігації для того, щоб можна було контролювати більш ефективно
роботу міського пасажирського транспорту та забезпечення виплат
компенсацій перевізникам за перевезення пільгових категорій населення,
забезпечення пільгових категорій населення на перевезення до садовогородніх товариств, відшкодування витрат та звільнення інвалідів 1 та 2 груп
по зору на 50 % від абонентської плати за користування телефонами,
відшкодування витрат за пільгове користування всіма послугами зв'язку.
Придбання тролейбусів, реконструкція контактних мереж та тягових
підстанцій.
Перелік заходів на виконання програми розвитку міського
пасажирського транспорту наступні:
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- організація регулярних спеціальних перевезень до садово-городніх
товариств - 347 тис. грн;
- придбання електротранспорту із залученням фонду регіонального
розвитку по програмі співфінансування - 7 млн 200 тис. грн з державного
бюджету і 800 тис. грн з міського;
- придбання електротранспорту в кількості 20 одиниць - 80 млн грн;
- компенсація перевезення міським електротранспортом пільгових
категорій - 16 200 грн;
- звільнення інвалідів 1 та 2 груп по зору на 50 % від абонентської
плати за користування телефонами - 43 400 грн;
- надання пільг за користування всіма видами послуг зв'язку для
управлінь соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської та
Ленінської районних у місті рад: по Кіровському району - 919 700 грн, по
Ленінському району - 326 300 грн.
Яремчук В.С.:
Яким Ви бачите розвиток комунального підприємства “Електротранс”?
Яка кількість тролейбусів буде необхідна нам для того, щоб повністю
забезпечити населення міста екологічним, економічним пасажироперевезенням?
Які маршрути Ви плануєте відновити стосовно тролейбусів в місті?
Яким чином Ви плануєте вирішити питання з віддаленими районами,
куди ми не можемо пустити тролейбуси, а саме селища Нове, Гірниче,
Лелеківка. Скільки на це потрібно коштів і за скільки років це можна
реалізувати?
Вергун О.С.:
Щодо розвитку КП “Електротранс”, то зараз вже оголошено тендер по
системі “Прозоро”, планується закупити 20 тролейбусів.
Ще я хочу зазначити, що ми орендуємо тролейбуси та платимо кошти.
В місті працює щоденно 18 тролейбусів, які обслуговують 3 маршрути
і мають середній вік експлуатації 20 років, обслуговуючи 500 тисяч
пасажирів в місяць.
Головне, що ми зробимо придбавши нові машини - забезпечимо
безпечне перевезення пасажирів.
Друге питання, це забезпечення послугами транспорту незахищених
категорій населення інвалідів-візочників. На сьогоднішній день з 18 машин
працює тільки 2 машини, які пристосовані для людей з обмеженими
фізичними можливостями. Нові машини всі забезпечені пандусами і зможуть
перевозити дану категорію населення.
Планується поставити нові машини на обслуговування сьогоднішніх
маршрутів. Також планується відновити тролейбусний маршрут № 9, він
сполучує район залізничного вокзалу - через мікрорайон Ковалівка - з
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мікрорайоном Генерала Жадова.
В подальшій перспективі розвитку КП “Електротранс” це закупівля
комбінованого електротранспорту на автономному ходу. Запровадження
маршрутів для сполучення селищ Нового, Молодіжного саме комбінованим
транспортом, який працює як від електричної енергії так і на автономному
ходу.
Всі ці питання опрацьовуються, вивчається ринок, ведеться робота з
виробниками, встановлюється вартість машин, переймається досвід
обласних центрів та інших населених пунктів.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
У нас є можливість закупити нові тролейбуси, даною програмою це
передбачається. Вважаю необхідним підтримати програму.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”):
Шановний доповідачу, Ви тільки що сказали, що програмою
передбачено встановлення системи GPS-навігації на ті маршрутки, які
сьогодні обслуговують наше місто. Я підтримую таку пропозицію, але
скажіть, за чий рахунок пропонується запровадження таких новацій? За
рахунок міського бюджету чи за рахунок перевізників.
Райкович А.П.:
За рахунок власників транспортних засобів. Якщо це приватна форма
власності - є договір з міською владою, а якщо це комунальна власність то за
рахунок комунального підприємства.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
депутатського об’єднання ,,Рівні можливості”, фракція політичної партії
,,Рідне місто”, депутатська група “Рідний край”):
Запитання стосується напрямку щодо адресної грошової допомоги тим
категоріям громадян, які мають право на пільгові перевезення. Цей напрямок
в програмі передбачено?
Райкович А.П.:
Ситуацію щодо адресної допомоги відносно пільгових категорій
громадян передбачається вирішувати паралельно з загальнодержавною
програмою. Кабінет Міністрів України розробляє програму і буде
впроваджувати її можливо в 2017 бюджетному році. Це буде стосуватися і
соціальних пільг, і пільг на перевезення.
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Яремчук В.С.:
Чи розраховано, яка кількість тролейбусів нам необхідна для того, щоб
ми забезпечили місто в повному обсязі?
Яка кількість електротранспорту нам потрібна, щоб забезпечити
віддалені райони, коли це планується зробити і за які кошти?
Вергун О.С.:
Мінімальна потреба - 18 машин, які працюють в місті, а загальна
потреба, з урахуванням віддалених районів, селища Нового і запланованого
відновлення маршрутів, близько 30 одиниць.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
На минулих засіданнях ми піднімали запит щодо необхідності
вдосконалення єдиної міської системи диспетчеризації на базі
КП “Електротранс” і встановлення системи GPS-навігації на всіх
транспортних засобах. Стосовно встановлення системи GPS-навігації в
програмі це відображено, чи не вважаєте ви за потрібне внести зміни саме в
удосконалення системи диспетчеризації, провести прозорий конкурс,
виставити вимоги. Головна мета їх вдосконалення - справитися з кількістю
транспортних засобів, які будуть здійснювати регулярні пасажирські
перевезення на маршрутах міста. Прокоментуйте, будь ласка.
Райкович А.П.:
Дозвольте мені прокоментувати.
Слушна пропозиція. Хочу сказати, що оптимальним буде вирішення
даного питання з першого кварталу 2017 року, після того, як в нас з'являться
наші тролейбуси по комунальному підприємству. Перший блок - це наші
комунальні підприємства, другий блок - приватні підприємства, які
здійснюють пасажиро-перевезення. Далі впровадити систему ми зможемо на
конкурсі на 2017 рік на пасажиро-перевезення та передбачити обов'язкову
складову встановлення системи GPS-навігації. Встановлювати її за рахунок
міського бюджету недоцільно.
Цертій О.М.:
По-перше, ми вже підтримали запит, де чітко сформульовані вимоги,
тому я і запитую — чи запит коригується з цією програмою? Я не вважаю,
що потрібно чекати 2017 року, потрібно зараз впроваджувати цей механізм.
Райкович А.П.:
Ваш запит прийнятий, проголосований, його треба опрацювати і вам
обов'язково буде повідомлено про механізм.
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Вергун О.С.:
На даний час на комунальному підприємстві є диспетчерський пункт,
який відслідковує роботу міського електротранспорту, і в планах є
підключити до цього диспетчерського пункту і контроль за маршрутними
таксі. Дійсно, диспетчерський пункт потрібно удосконалити оскільки
серверний пункт, розташований на підприємстві, не зможе відслідковувати
таку кількість транспортних засобів. Звісно, потрібно буде вносити зміни до
програми, в розділ щодо впровадження єдиної системи диспетчеризації.
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” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 470 “Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому
на 2016 рік ” (додається).
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

1

3

“НАШ КРАЙ”

7

0

0

0

7

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

3

0

0

2

5

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка
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‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

0

0

0

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

2

0

0

0

2

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки міста”.
Проект рішення за реєстраційним № 307 (доопрацьований). Доповідає
Запорожан С.В. ‒ начальник відділу з питань внутрішньої політики міської
ради.
Запорожан С.В., начальник відділу з питань внутрішньої політики
міської ради:
Шановні депутати!
Дозвольте доповісти про зміни, які були узгоджені протягом цього
сесійного тижня. Стосовно опрацьованого проекту рішення, який вам був
запропонований перед сесією, до відділу надійшло звернення від депутата
міської ради Кріпака С.В. і мешканців вулиці Маршала Говорова і провулку
Маршала Говорова з пропозицією переглянути пропозиції по даній назві. Ми
провели консультації, перемовини і дійшли згоди, а саме: об'єднати назви
вулиці і провулку Маршала Говорова (без зміни нумерації будинків) на
вулицю Барвисту. Пропозиція погоджена з квартальним комітетом,
мешканцями і депутатом міської ради Кріпаком С.В.
Також надійшли пропозиції від депутатів зняти з розгляду в проекті
рішення в переліку вулиць вулицю Ковпака, провулок, проїзд і тупик
Ватутіна. Все інше залишається згідно з пропозиціями до проекту рішення.
Прошу підтримати.
Виступ начальника відділу з питань внутрішньої політики
Запорожана
С.В.
прокоментували
депутати
Голофаєв
І.В.,
Краснокутський О.В.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”):
Пунктом 2 рішення нам пропонується перейменувати частину вулиці
Дворцової (від вулиці Великої Перспективної до вулиці Кропивницького) на
вулицю Архітектора Паученка, а існуючу назву – вулиця Леніна – об'єднати з
вулицею Архітектора Паученка та надати назву – вулиця Архітектора
Паученка. На скільки мені відомо, міським головою вже було підписано
розпорядження щодо перейменування ділянки від вул. Великої
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Перспективної до вул. Кропивницького на вулицю Архітектора Паученка,
чому нам зараз пропонується дублювати розпорядження міського голови, яке
вступило в дію.
Запорожан С.В.:
Справді, розпорядження таке було прийнято, але підприємство,
“Національні інформаційні системи” (тут працює філія), яке технічно
вносить зміни до словника вулиць, отримавши копію розпорядження, не
прийняло його в тому формулюванні, яке було надіслано. Ми погодили з
ними технічний текст, який їх влаштує для того, щоб внести зміни до
словника вулиць. Частина вул. Дворцової перейменовується, існуюча вул.
Леніна об'єднується з цією же перейменованою частиною - і дається спільна
назва, вул. Архітектора Паученка.
Волков І.В.:
Дуже добре, що на побажання депутатів вул. Ватутіна полишають в
спокої.
Чому провулок Толбухіна змінюється на провулок Добричівський?
Толбухін - маршал, герой Радянського Союзу і в минулому командувач 3 і 4
Українським фронтом. Чому перейменовуємо на вулицю ще й провулок
Добричівський. Це що згадка про болгарське місто, чи це племена? Поясніть,
будь ласка.
Запорожан С.В.:
Це дійсно болгарське місто. Толбухін - болгарин за національністю,
тобто ми зберегли болгарську назву.
Волков І.В.:
Шановні колеги!
Мені здається, якщо ми хочемо такий подарунок зробити болгарській
діаспорі, то вони не в захваті будуть, що ми маршала Толбухіна, змінюємо на
нікому невідомий провулок Добричівський. Більше того, будуть здивовані
саме жителі цього провулку. Тому вношу пропозицію окрім вулиць Сидора
Ковпака і Ватутіна, залишити в спокої ще й вулицю Толбухіна.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з внесеними поправками і змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 1,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 471 “Про перейменування вулиць, провулків
та інших об’єктів топоніміки міста” (додається).
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні колеги, хочу порадитися.
На вчорашньому засіданні ми прийняли всі спірні рішення, які
відволікли нас від прийняття рішення по структурі. Можливо потрібно
повернутися до розгляду цього питання? Відповідно, щоб почала працювати
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) та
виконувати свою наглядову функцію тощо.
Райкович А.П.:
На моє бачення, я теж пропонував би повернутися до розгляду даних
питань. Питання важливі, необхідні. За перерву прошу визначитися.
Депутат Шамардіна К.О. хоче оголосити депутатський запит.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
депутатського об’єднання ,,Рівні можливості”, фракція політичної партії
,,Рідне місто”, депутатська група “Рідний край”):
Я хочу звернутися до депутатів стосовно підтримки колективного
депутатського запиту, який стосується надання матеріальної допомоги двом
громадянам міста Кіровограда, які постраждали в автомобільній
автокатастрофі на Одеській трасі. Люди перебувають в критичному стані і
потребуються термінової допомоги.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція підтримати депутатські запити груп депутатів
відносно надання одноразової грошової допомоги постраждалим в
автокатастрофі. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 472 “Про надання одноразової грошової
допомоги” (додається).
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 15 хвилин.
Після перерви о 12.34 год.
Райкович А.П.:
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

ради за допомогою

Райкович А.П.:
Зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13. Продовжуємо роботу.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
визначення управління містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради (робочий орган) уповноваженою особою власника місць, що
перебувають у комунальній власності, які надаються розповсюджувачам
зовнішньої реклами для розташування рекламних засобів”. Проект рішення
за реєстраційним № 460. Доповідає Мездрін В.М. ‒ начальник управління
містобудування та архітектури міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 473 “Про визначення управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради (робочий
орган) уповноваженою особою власника місць, що перебувають у
комунальній власності, які надаються розповсюджувачам зовнішньої
реклами для розташування рекламних засобів” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416”.
Проект рішення за реєстраційним № 438. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 474 “Про доповнення до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4416” (додається).
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція повернутися до розгляду питання за порядковим
№ 4, проект рішення за реєстраційним № 461 “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”.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 4,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Прийнята пропозиція щодо повернення до розгляду проекту рішення
за реєстраційним № 461.
Переходимо до розгляду питання “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”.
Проект рішення за реєстраційним № 461. Доповідає Балакірєва С.М. ‒
начальник відділу кадрової роботи міської ради.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 1,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 475 “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).
Волкожа Т.П., (фракція політичної партії ,,Рідне місто”,
депутатська група “Рідний край”):
Шановний Андрію Павловичу!
Якщо ми вже прийняли бюджет, і ми поверталися до деяких питань, то
чи не варто було б повернутися до другого питання порядку денного, проект
рішення № 453 “Про затвердження на посаді заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради”. Бюджет прийнятий, роботи
додається у вас і додається в закладах освіти перед початком навчального
року. Галузі освіти і охорони здоров'я хотіли би працювати сьогодні і чесно, і
прозоро — так, як це вимагає закон. Зараз було б доцільно розглянути друге
питання порядку денного.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Волкожи Т.П. повернутися до
розгляду питання за порядковим № 2, проект рішення № 453 “Про
затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради”.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 4,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
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Прийнята пропозиція щодо повернення до розгляду проекту рішення
№ 453.
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

3

1

1

1

6

“НАШ КРАЙ”

7

0

0

0

7

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

1

0

2

2

5

“Опозиційний блок”

5

0

0

0

5

‟УКРОП”

1

0

0

0

1

0

1

0

1

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

0

0

1

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

0

2

0

0

2

Позафракційні

2

0

0

0

Радикальна Партія
Олега Ляшка

Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Як я вже говорив, кандидатура заступника міського голови, куратора
гуманітарної сфери надто відповідальна. Це знакова посада і охоплює надто
важливий пласт роботи. Більше півроку гуманітарна галузь без
координатора, це не продуктивна робота, особливо коли запланована низка
масштабних проектів.
Я свідомо вносив на ваш розгляд кандидатуру обговорену,
кандидатуру, яка має право розглядатися і бути розглянутою і затвердженою
на посаді заступника міського голови, кандидатуру Дзюби Наталії Євгенівни.
Прошу питання.
Цертій О.М.:
Я, як голова фракції, прошу зробити перерву на 10 хвилин.
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Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 10 хвилин.
Після перерви о 12.58 год.
Райкович А.П.:
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Райкович А.П.:
Зареєструвалося 28 депутатів. Продовжуємо роботу.
Переходимо до розгляду проекту рішення за реєстраційним № 453
“Про затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради”.
По даному питанню виступила депутат Яремчук В.С.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію відносно запропонованої мною
кандидатури та прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 476 “Про затвердження на посаді заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання з додаткового списку порядку
денного “Про інформацію щодо діяльності ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.
Інформує Головченко О.О., в.о. генерального директора ОКВП “ДніпроКіровоград”. (інформація у формі звіту генерального директора ОКВП
“Дніпро-Кіровоград додається).
Які є запитання?
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По даному питанню виступили і задали питання депутати
Табалов А.О., Краснокутський О.В., Кролевець А.В., Демченко М.І.
Депутат Краснокутський О.В. запропонував розглянути питання
щодо повернення у власність територіальної громади міста об'єктів, які не
використовуються водоканалом у своїй технологічній діяльності (наприклад,
виведені з експлуатації насосні станції).
Депутат Демченко М.І. висловив зауваження щодо незадовільної
роботи абонентського відділу даного підприємства.
Райкович А.П.:
Відповідно до даної інформації ОКВП “Дніпро-Кіровоград” нам
потрібно прийняти рішення.
Є пропозиція інформацію ОКВП “Дніпро-Кіровоград” взяти до відома.
Дирекції даного підприємства взяти до уваги ті зауваження і пропозиції від
депутатів міської ради, які сьогодні прозвучали.
Ставлю на голосування дану пропозицію. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 477 “Про інформацію щодо діяльності
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного з
додаткового переліку, порядковий № 3, проект “Про встановлення мораторію
(заборони) на введення з 01 липня 2016 року в дію підвищення цін і тарифів
для населення на житлово-комунальні послуги в місті Кіровограді”.
Доповідає - Цертій О.М., депутат міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), надав інформацію щодо даного
питання та зачитав проект рішення.
По даному питанню виступили та задали питання доповідачу
депутати Ніжнікова А.О., Колісніченко Р.М., Краснокутський О.В.,
Яремчук В.С., Ларін А.С.
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Також надала коментар Смаглюк М.О., начальник юридичного
управління міської ради.
Райкович А.П.:
Є пропозиція даний проект рішення взяти за основу.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 13.
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

4

0

1

0

5

“НАШ КРАЙ”

0

0

0

7

7

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

5

0

0

0

5

“Опозиційний блок”

4

0

0

1

5

‟УКРОП”

0

0

0

1

1

2

0

0

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

3

0

0

0

3

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

0

0

1

1

2

Радикальна Партія
Олега Ляшка

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного з
додаткового переліку, порядковий № 4 “Про забезпечення опалювального
сезону 2016-2017 років”. Доповідає Бойко С.В. - секретар міської ради.
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Бойко С.В., секретар міської ради:
Шановні колеги. На ваші електронні скриньки було надіслано
інформаційну довідку від керівників КП “Теплоенергетик” стосовно того, що
НАК “Нафтогаз України” їм відмовив в подовженні договору на поставку
газу. Розроблено проект звернення та проект рішення, які вам роздано.
Прохання підтримати звернення до НАК “Нафтогаз України” щодо
укладання договору з КП “Теплоенергетик” на поставку природного газу.
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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 478 “Про забезпечення опалювального
сезону 2016-2017 років” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання
земельних відносин. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Перше питання ‒ “Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”. Проект
рішення за реєстраційним № 467.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Прошу виключити пункти 32, 37, 42, 43, 44 з проекту рішення так як
відбулося дублювання пунктів.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція “Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
На попередній сесії ми мали випадки, коли посадова особа на питання
депутатів надавала недостовірну інформацію по земельних питаннях. А саме,
в проекті рішення зазначене одне, а в дійсності відображене інше. Є
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пропозиція, при розгляді земельних питань виводити на екран відповідну
інформацію щодо земельної ділянки, яка розглядається. Тому що, де, кому і
на яких умовах надаються земельні ділянки, розуміються тільки учасники
земельної комісії і посадові особи відповідного управління, а для громади ця
інформація є незрозумілою і дуже часто вона не є наглядною. Також є
пропозиція проводити окремі засідання, де розглядати виключно земельні
питання. До врахування цих умов фракція “Об'єднання “САМОПОМІЧ” в
міській раді за земельні питання голосувати не буде.
Також виступили депутати Яремчук В.С., Деркаченко Ю.О.
Владов Р.П.:
В управлінні земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради відсутні деякі данні.
Якщо ми, наприклад, будемо показувати на проекторі картографічний
матеріал стосовно того, що дана земельна ділянка не надана нікому, може
бути невідповідність. Тому що Національна кадастрова система і публічна
кадастрова карта почали наповнюватись тільки з 2003 року, коли було
введено таке поняття, як електронний документообіг і до даної карти почали
завантажувати міні-файли. До 2003 року всі державні акти, договори оренди і
державні акти на постійне користування не відображені. Тому, фактично,
коли ми будемо показувати, буцімто земельна ділянка вільна, а на справді
там може бути державний акт. Все одно, кожне управління перевіряє всю
інформацію, коли підписує проект відведення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням проголошених змін? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 479 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 468.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 480 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення за реєстраційним № 469.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 481 “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 470.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 482 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 471.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 483 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Кіровоградської міської ради дозволу на поділ
земельної ділянки по пров. Курінному, 29”. Проект рішення за реєстраційним
№ 472.
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” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 484 “Про надання управлінню земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища
Кіровоградської міської ради дозволу на поділ земельної ділянки по
пров. Курінному, 29” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за
реєстраційним № 473.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 485 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект
рішення за реєстраційним № 474.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 486 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для ведення садівництва”. Проект рішення за
реєстраційним № 476.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 487 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення
садівництва” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля магазину ‟Анталія”),
право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за
реєстраційним № 477.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 488 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Пацаєва (біля магазину ‟Анталія”), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку
набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 478.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 489 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні
(1,43 га)” (додається) (зупинено розпорядженням міського голови
від 04.08.2016 № 7 (копія додається)).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку
набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 479.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 490 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні
(1,97 га)” (додається) (зупинено розпорядженням міського голови
від 04.08.2016 № 8 (копія додається)).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Можайського (біля лікарні Святого
Луки), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за
реєстраційним № 480.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 491 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по вул. Михайлівській (Кірова), 35”. Проект рішення за
реєстраційним № 481.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 492 “Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Михайлівській,
35” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
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ділянки по вул. Олега Ольжича (Гайдара), 75-б”. Проект рішення за
реєстраційним № 483.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 493 “Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Олега Ольжича,
75-б” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про
продаж Кондратюк З.Г. земельної ділянки несільськогосподарського
призначення по вул. Яновського, 104-к”. Проект рішення за реєстраційним
№ 484.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 494 “Про продаж Кондратюк З.Г. земельної
ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Яновського,
104-к” (додається).
Райкович А.П.:
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. Острівській (напроти будинку побуту ‟Інгул”) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
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Проект рішення за реєстраційним № 485.
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” – 3,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
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. Соборній (50 років Жовтня) (напроти Державної податкової інспекції) та
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні
торги окремим лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 486.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 495 “Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (напроти
Державної податкової інспекції) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”
(додається).
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція повернутися до розгляду питання за порядковим
№ 45, проект рішення № 485 “Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних
засадах (земельних торгах) по вул. Острівській (напроти будинку побуту
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‟Інгул”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Повертаємося до розгляду питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул. Острівській (напроти будинку побуту ‟Інгул”) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Проект рішення за реєстраційним № 485.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 1,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 496 “Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Острівській (напроти
будинку побуту ‟Інгул”) та включення до Переліку земельної ділянки,
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).
Райкович А.П.:
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. Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське
кладовище” в напрямку з центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект
рішення за реєстраційним № 487.
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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” – 20,
“проти” – 1,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
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. Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське
кладовище” в напрямку до центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект
рішення за реєстраційним № 488.
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” – 1,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Моленді Н.А. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по вул. Вокзальній (Жовтневої революції)”.
Проект рішення за реєстраційним № 489.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 497 “Про надання Моленді Н.А. дозволу на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по вул. Вокзальній” (додається).
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Ларіна А.С. повернутися розгляду
проектів рішень № 487, 488, порядкові № 47, 48. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 1,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято
Райкович А.П.:
Повертаємось до розгляду питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул.
Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське кладовище”
в напрямку з центру міста) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за
реєстраційним № 487.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 498 “Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Холодноярській (на
зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське кладовище” в напрямку
з центру міста) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Райкович А.П.:
Повертаємось 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. Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське
кладовище” в напрямку до центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект
рішення за реєстраційним № 488.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 1,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 499 “Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Холодноярській (на
зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське кладовище” в напрямку
до центру міста) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Попелівському І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-б”. Проект рішення за
реєстраційним № 490.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 500 “Про надання Попелівському І.М.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Пацаєва, 21-б” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Мороз О.О. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва, біля автостоянки
‟Лотос”)”. Проект рішення за реєстраційним № 491.
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” – 2.
Прийнято рішення № 501 “Про надання Мороз О.О. дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Юрія Коваленка,
10-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”.
Проект рішення за реєстраційним № 494.
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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято
рішення
№
502
“Про
надання
ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограді”.
Проект рішення за реєстраційним № 495.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято
рішення
№
503
“Про
надання
ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограді”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Олексюку О.С. дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки
по вул. Євгена Тельнова (просп. Правди), 14”. Проект рішення за
реєстраційним № 497.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Була пропозиція постійної комісії з питань архітектури, будівництва,
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища ‒ відмовити в наданні дозволу.
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Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Прошу підтримати проект рішення щодо надання Олексюку О.С.
дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки.
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” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 504 “Про надання Олексюку О.С. дозволу на
передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 14”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПП ‟Онлайн-Буд Кіровоград” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Валентини
Терешкової, 213-г”. Проект рішення за реєстраційним № 498.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ФОП Заікіну І.О. договору оренди земельної ділянки
по вул. В’ячеслава Чорновола, 52/3”. Проект рішення за реєстраційним
№ 499.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 505 “Про поновлення ФОП Заікіну І.О.
договору оренди земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 52/3”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення Роздольській Т.В. договору оренди земельної ділянки по
вул. Героїв України, 24/27, корп. 2”. Проект рішення за реєстраційним № 500.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 506 “Про поновлення Роздольській Т.В.
договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України, 24/27, корп.
2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ПрАТ ‟КИЇВСТАР” договору оренди земельної ділянки
по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля мосту через р. Інгул)”.
Проект рішення за реєстраційним № 501.
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” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 507 “Про поновлення ПрАТ “КИЇВСТАР”
договору оренди земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля мосту через
р. Інгул)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення КП “ЄЛІЗАВЕТА” договору оренди земельної ділянки по
вул. Генерала Родимцева, 125”. Проект рішення за реєстраційним № 502.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення Вітряченку П.В. договору оренди земельної ділянки по
вул. Озерна Балка, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 503.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 508 “Про поновлення Вітряченку П.В.
договору оренди земельної ділянки по вул. Озерна Балка, 29”
(додається).
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка “Солідарність”):
Прошу повернутися до розгляду проекту рішення № 498 “Про надання
ПП ‟Онлайн-Буд Кіровоград” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 213-г”,
порядковий № 57.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Деркаченка Ю.О. повернутися до
розгляду проекту рішення № 498 “Про надання ПП “Онлайн-Буд Кіровоград”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 213-г”.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Повертаємось до розгляду проекту рішення за реєстраційним № 498
“Про надання ПП ‟Онлайн-Буд Кіровоград” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Валентини
Терешкової, 213-г”.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 509 “Про надання ПП ‟Онлайн-Буд
Кіровоград” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка,
213-г”(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ФОП Заболотній В.М. договору оренди земельної ділянки по
вул. Пашутінській, 75”. Проект рішення за реєстраційним № 504.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 510 “Про поновлення ФОП Заболотній В.М.
договору оренди земельної ділянки по вул. Пашутінській, 75”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ПП ‟ДЕЛЬТА-СЕРВІС” договору оренди земельної ділянки по
вул. Пацаєва, 25”. Проект рішення за реєстраційним № 505.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 511 “Про поновлення ПП ‟ДЕЛЬТАСЕРВІС” договору оренди земельної ділянки по вул. Пацаєва, 25”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” договору оренди земельної ділянки по
вул. Полтавській (між будинками вул. Євгена Маланюка, 28 та по
вул. Полтавській, 32)”. Проект рішення за реєстраційним № 506.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 512 “Про поновлення ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР”
договору оренди земельної ділянки по вул. Полтавській (між будинками
по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016
№ 249”. Проект рішення за реєстраційним № 508.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 513 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 249” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2016
№ 163”. Проект рішення за реєстраційним № 509.
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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” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 514 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29.03.2016 № 163” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015
№ 4274”. Проект рішення за реєстраційним № 510.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 515 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4274” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015
№ 4304”. Проект рішення за реєстраційним № 511.
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” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 516 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4304” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016
№ 196”. Проект рішення за реєстраційним № 512.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 517 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 196” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015
№ 4282”. Проект рішення за реєстраційним № 513.
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” – 9,
“проти” – 3,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНССЕРВІС” в оренду земельної ділянки по
просп. Винниченка, 1-в”. Проект рішення за реєстраційним № 514
(доопрацьований).
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 518 “Про передачу ТОВ “ФМАЛЬЯНССЕРВІС” в оренду земельної ділянки по просп. Винниченка,
1-в” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” в оренду земельної ділянки по
вул. Габдрахманова, 35-а”. Проект рішення за реєстраційним № 515.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 519 “Про передачу ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” в
оренду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 35-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Скляревській М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній
(50 років Жовтня), 27”. Проект рішення за реєстраційним № 516.
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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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 520 “Про передачу Скляревській М.М. в
оренду земельної ділянки по вул. Соборній, 27” (додається).
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка “Солідарність”):
У зв'язку з тим, що є рішення суду, прошу зняти з розгляду і
відправити на доопрацювання питання порядку денного “Про передачу ФОП
Куряті І.Й. в оренду земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-б”. Проект
рішення за реєстраційним № 517.
Райкович А.П.:
Прошу підтримати пропозицію депутата Деркаченка Ю.О. зняти з
розгляду питання порядку денного “Про передачу ФОП Куряті І.Й. в оренду
земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-б” і відправити на доопрацювання.
Проект рішення за реєстраційним № 517.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Кирилловій Ж.П. в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській,
32”. Проект рішення за реєстраційним № 518.
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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 521 ‟Про передачу Кирилловій Ж.П. в
оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 32” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Тельновій С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова, 28-в”. Проект рішення за реєстраційним № 519.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 522 “Про передачу Тельновій С.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-в” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про
передачу Полоз Ю.В. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова, 30-а”. Проект рішення за реєстраційним № 520.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 523 “Про передачу Полоз Ю.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ” технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки по вул. Короленка, 56”. Проект рішення за
реєстраційним № 522.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято
рішення
№
524
“Про
затвердження
КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ” технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Короленка, 56” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Кіровоградській обласній організації Українського товариства
глухих у постійне користування земельної ділянки по вул. Андріївській,
66-а”. Проект рішення за реєстраційним № 523.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 525 “Про передачу Кіровоградській обласній
організації Українського товариства глухих у постійне користування
земельної ділянки по вул. Андріївській, 66-а” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016
№ 335”. Проект рішення за реєстраційним № 524 (доопрацьований).
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований
проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 526 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 335” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” у постійне користування земельної
ділянки по вул. Байкальській, 107”. Проект рішення за реєстраційним № 525.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 527 “Про передачу ОКВП ‟ДніпроКіровоград” в постійне користування земельної ділянки по
вул. Байкальській, 107” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ТОВ ‟Інвестиційно-фінансова група ‟Центр” в оренду земельної
ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-є”. Проект рішення за реєстраційним
№ 526 (доопрацьований).
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення були зауваження від постійної комісії з
питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з пропозиціями від постійної комісії з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення з
доповненнями за основу і в цілому з пропозиціями. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 528 “Про передачу ТОВ “Інвестиційнофінансова група “Центр” в оренду земельної ділянки по вул. Віктора
Чміленка, 24-є” (додається).(заяви депутата Дриги В.В щодо участі у
голосуванні за даний проект рішення додаються).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ТОВ “Інвестиційно-фінансова група “Центр” в оренду земельної
ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-е”. Проект рішення за реєстраційним
№ 527 (доопрацьований).
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення були зауваження від постійної комісії з
питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з пропозиціями від постійної комісії з питань архітектури,
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення з
доповненнями за основу і в цілому з пропозиціями. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 529 “Про передачу ТОВ “Інвестиційнофінансова група “Центр” в оренду земельної ділянки по вул. Віктора
Чміленка, 24-е” (додається).(заява депутата Дриги В.В щодо участі у
голосуванні за даний проект рішення додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Іванченку В.А. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Будівельників, 47”. Проект рішення за реєстраційним № 528.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 530 “Про зміну Іванченку В.А. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Будівельників, 47” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Гринь Л.П. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Козацькій”. Проект рішення за реєстраційним № 529.
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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 531 “Про зміну Гринь Л.П. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Козацькій”. (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну
Гринь
Ю.О.
цільового
призначення
земельної
ділянки
по вул. Козацькій”. Проект рішення за реєстраційним № 530.
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” – 15,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Томенку Ю.С. цільового призначення земельної ділянки по
пров. Курінному, 62”. Проект рішення за реєстраційним № 531.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 532 “Про зміну Томенку Ю.С. цільового
призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 62” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Шамардіну С.І. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Генерала Родимцева, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 532.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 533 “Про зміну Шамардіну С.І. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 1”
(додається). (заяви депутатів Шамардіна О.С. та Шамардіної К.О. щодо
участі у голосуванні за даний проект рішення додаються).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”. Проект рішення за
реєстраційним № 533.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 534 “Про відмову у наданні дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по місту Кіровограду” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
розгляд заяви Мироненко Л.І. від 07.07.2015”. Проект рішення за
реєстраційним № 534.
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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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 535 “Про розгляд заяви Мироненко Л.І.
від 07.07.2015” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 20.11.2013 № 2607”. Проект рішення за реєстраційним № 535.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 536 “Про відмову у внесенні змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2607” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення Придніпровському філіалу Українському науково-дослідному
інституту праці права постійного користування по вул. Соборній (50 років
Жовтня), 7-а”. Проект рішення за реєстраційним № 536.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 537 “Про припинення Придніпровському
філіалу Українського науково-дослідного інституту праці права
постійного користування по вул. Соборній, 7-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення Ткаченку С.Л. та Перехресту М.П. права користування
земельною ділянкою по вул. Заміській, 5-а”. Проект рішення за
реєстраційним № 537.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 538 “Про припинення Ткаченку С.Л. та
Перехресту М.П. права користування земельною ділянкою по
вул. Заміській, 5-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення права користування земельною ділянкою по вул. Віктора
Чміленка, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 538.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 539 “Про припинення права користування
земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 24-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення ПП ‟ГРУПБУД-КІР” права користування земельною ділянкою
на перехресті вулиць Євгена Маланюка та Леоніда Куценка”. Проект рішення
за реєстраційним № 539.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 540 “Про припинення ПП ‟ГРУПБУД-КІР”
права користування земельною ділянкою на перехресті вулиць Євгена
Маланюка та Леоніда Куценка” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення Гордієнку В.В. права користування земельною ділянкою
по вул. Михайлівській, 35”. Проект рішення за реєстраційним № 540.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 541 “Про припинення Гордієнку В.В. права
користування земельною ділянкою по вул. Михайлівській, 35”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення Шаповаловій Л.Ф. права користування земельною ділянкою по
вул. Великій Перспективній, 32/11”. Проект рішення за реєстраційним № 541.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 542 “Про припинення Шаповаловій Л.Ф.
права користування земельною ділянкою по вул. Великій
Перспективній, 32/11” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення ФОП Митрофановій Н.Є. права користування земельною
ділянкою на перехресті вул. Великої Пермської та пров. Фортечного”. Проект
рішення за реєстраційним № 542.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято
рішення
№
543
“Про
припинення
ФОП
Митрофановій Н.Є. права користування земельною ділянки на
перехресті вул. Великої Пермської та пров. Фортечного” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення ТОВ “ЄЛИСЕЇВСЬКИЙ” договору оренди земельної ділянкою
по вул. Квітковій, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 543.
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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” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято
рішення
№
“ЄЛИСЕЇВСЬКИЙ”
договору
вул. Квітковій, 1-а” (додається).

544
“Про
припинення
ТОВ
оренди
земельної
ділянки
по

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питання з додаткового переліку порядку
денного за порядковим № 5 “Про передачу КП “Кіровоград-Благоустрій”
Кіровоградської міської ради” в постійне користування земельної ділянки
для розміщення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення “Ковалівський”. Проект рішення без номеру.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 545 “Про передачу КП “КіровоградБлагоустрій” Кіровоградської міської ради” в постійне користування
земельної ділянки для розміщення парку-пам'ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення “Ковалівський”. (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання з додаткового переліку
порядку денного за порядковим № 6 “Про надання ПП “Креативна кухня 2”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Декабристів, 7/17”. Проект рішення за реєстраційним № 226.

70

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” – 3,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція повернутися до розгляду питання “Про надання
ПП “Креативна кухня 2” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Декабристів, 7/17”. Проект рішення за
реєстраційним № 226.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 5 хвилин.
Після перерви о 15.18
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Райкович А.П.:
Зареєструвалося 29 депутатів.
Продовжуємо роботу.
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Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Шановні депутати, шановний Андрію Павловичу!
Пропоную заслухати звіт керівника КП “Теплоенергетик” в рамках
четвертої сесії міської ради щодо виділених коштів. Чи готово підприємство
до опалювального сезону і чи готово воно освоювати виділені кошти?
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Пропоную запросити та заслухати не тільки КП “Теплоенергетик”, а і
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”, щодо підготовки до
опалювального сезону цими підприємствами, запитати в них, які є проблеми,
щоб ми могли їх скоригувати.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Я надавав депутатський запит, який не був оголошений.
Шановні депутати!
Я певний час займаюся проблемами вулиці Ушакова.
Прошу підтримати депутатський запит та доручити управлінню
містобудування і архітектури, спецінспекції разом опрацювати дане питання,
щоб люди могли ходити по тротуару та провели роботу з власниками, які
порушують законодавство і які вийшли за межі червоних ліній. Також дати
доручення відповідним службам виїхати на місце і діяти в рамках правового
поля.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ставлю на голосування пропозиції депутатів по мірі їх надходження.
Першою була пропозиція депутата Табалова А.О. заслухати звіт про
підготовку до опалювального
сезону КП “Теплоенергетик” і
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” в рамках четвертої сесії міської
ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата Демченка М.І.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
,,ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Прошу повторно поставити на голосування пропозиції депутатів
Табалова А.О. і Демченка М.І.
Райкович А.П.:
Ставлю пропозицію депутата Ларіна А.С. повернутися до голосування
за пропозиції депутатів Табалова А.О. і Демченка М.І. Прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб підтримати пропозиції депутатів Табалова А.О. і
Демченка М.І. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Різне”.
Які є пропозиції у депутатів?
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”):
Шановні колеги!
Звіт про підготовку до опалювального сезону КП “Теплоенергетик” і
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ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” необхідно заслухати на Дні
депутата.
Виступили депутати Цертій О.М., Краснокутський О.В., Ларін А.С.
Райкович А.П.:
Пропонується не закривати сесію до 10 вересня і заслухати питання
щодо підготовки наших теплопостачальних підприємств до зими, питання
щодо надання дозволів на автономне опалення. Також пропоную питання,
запропоноване депутатом Цертієм О.М., “Про встановлення мораторію
(заборони) на введення з 01 липня 2016 року в дію підвищення цін і тарифів
для населення на житлово-комунальні послуги в місті Кіровограді”
врегулювати відповідно до чинного законодавства (узгодити пункт 2) та
винести на розгляд наступного засідання сесії. Зібратися по мірі
необхідності. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Всі питання, які передбачалося розглянути на четвертій сесії міської
ради, розглянуті.
Дякую за роботу.
Оголошується перерва в роботі сесії міської ради.
Бойко С.В., секретар міської ради:
Шановні депутати! Згідно з Регламентом Кіровоградської міської ради
сьомого скликання прошу депутатів здати персональні картки для
голосування до управління апарату міської ради.

Міський голова

А. Райкович

