УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 16
п’ятого засідання четвертої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 16 вересня 2016 року

м. Кропивницький

П’яте засідання четвертої сесії міської ради сьомого скликання
відкриває міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П. спільно з секретарем міської ради Бойком С.В. вручили
Почесний нагрудний знак ‟За взірцевість у військовій службі” ІІ ступеня
учаснику антитерористичної операції, старшому сержанту Цьомі С.В.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Починаємо роботу сесії.
Депутати Краснокутський О.В. (фракція політичної партії ‟НАШ
КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), Ларін А.С. (фракція політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), Демченко М.І. (фракція Радикальної
Партії Олега Ляшка) засудили напад на депутата, який відбувся у сесійній
залі перед початком п’ятого засідання четвертої сесії.
Депутат Волков І.В. (координатор фракції політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), запропонував оголосити перерву та
заслухати представника поліції щодо заходів впливу стосовно вчиненого
злочину.
Райкович А.П.:
Оголошується перерва на 10 хвилин. Керівників фракцій прошу зайти до
кабінету міського голови для проведення консультацій.
Після перерви об 11.37 год.
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Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Шановні представники громади!
Дозвольте мені надати слово виконуючому обов’язки начальника
Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області Авдієнку Дмитру Олексійовичу стосовно тих подій,
які відбулися в сесійній залі.
Авдієнко Д.О., виконуючий обов’язки начальника Кіровоградського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області, прокоментував вимоги чинного законодавства стосовно
правопорушення, вчиненого перед початком засідання сесії, та заходи впливу.
Райкович А.П. проінформував, що депутат Артюх О.І. доставлений до
медичного закладу, звернув увагу, що це не поодинокий випадок вчинення
політичного тиску на депутатів міської ради.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), поставив запитання
Авдієнку Д.О., чи розслідувалася справа щодо вчинення політичного тиску на
депутата Бєлова В.В.
Райкович А.П. звернувся до виконуючого обов’язки начальника
Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області з пропозицією на наступному засіданні сесії міської
ради проінформувати депутатів про заходи реагування.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з вимогою, щоб
представники правоохоронних органів щомісяця звітували про хід проведення
розслідування щодо погроз та нападів на депутатів міської ради.
Райкович А.П.:
Під час оперативної наради з керівниками депутатських фракцій та груп
мені вказали на недоліки, які переплітаються з думками висловленими
депутатами. На наступну сесію ми винесемо відповідний проект рішення щодо
посилення режиму охорони сесійної зали та приміщення міської ради під час
проведення громадських та публічних заходів але в рамках Закону України
‟Про доступ до публічної інформації”. І взагалі ми будемо працювати з
громадою. Думаю, що це буде серйозною наукою і попередженням для лідерів
громадських організацій. Радикальні дії ще ніколи не доводили до добра.
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Я підтримую думку Андрія Павловича з приводу прийняття окремого
рішення щодо забезпечення правопорядку в сесійній залі. Підтримуючи
депутата Краснокутського О.В. щодо періодичних звітів поліції, я просив би,
щоб на найближчому засіданні сесії першим питанням ми заслухали чітку
інформацію Кіровоградського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області щодо прикрих подій, які
сталися цього місяця, а саме побиття депутатів, щоб не тільки депутати, а і
громадськість міста розуміла, що відбувається в нашому місті. Адже, якщо не
захищені депутати згідно з Законом України ‟Про статус депутатів місцевих
рад”, тоді що будуть думати пересічні жителі міста про те, яким чином
захищені вони!
Чим більше ми будемо спілкуватися з представниками поліції в цьому
сесійному залі і розпочинати засідання з зазначених інформацій, тим
корисніше буде для всієї територіальної громади.
Депутати Ларін А.С. (фракція політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ
БЛОК”), Демченко М.І. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка) взяли
участь у обговоренні даного питання.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Пропоную надати слово громадянам, які записалися на виступ.
Болєлов О.Ю., заступник голови правління громадської організації
‟Молодіжна громадська організація ‟КУРС”, студентський мер, виступив
стосовно фінансової та організаційної підтримки у питаннях модернізації
регіону.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
від імені фракції ‟ВО ‟Свобода” висловив зауваження управлінню освіти
стосовно непропорційного розподілу коштів міського бюджету на проведення
ремонтних робіт та на матеріально-технічне забезпечення навчальних
закладів, у цілеспрямованому знищенні загальноосвітніх навчальних закладів
міста, зокрема загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування “Рада-В”.
Шановні депутати, запрошені!
На п’яте засідання четвертої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення сесії, є. Розпочинаємо роботу п’ятого засідання четвертої сесії
міської ради.
Шановні депутати!
У роботі п’ятого засідання четвертої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської (Фортечної)
районної у м. Кіровограді ради;
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної
у м. Кіровограді ради;
Огаль Ірина Павлівна ‒ секретар Новенської селищної ради;
Літвін Анна Юріївна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Шановні депутати!
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.
Роман Олександрович на робочому місці.
Міський голова оголосив повідомлення від депутатських фракцій у
Кіровоградській міській ради, які надійшли на адресу міської ради:
про входження депутата міської ради Кролевця А.В. до складу фракції
політичної партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”;
про виключення зі складу фракції ‟Об’єднання ‟Самопоміч” депутата
Артюха О.І. (додаються).
Зачитав заяву депутата Линченка М.Д. щодо обрання до складу
постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики,
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності,
релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва,
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, запропонував визначитися і
проголосувати стосовно озвученої заяви, що є підставою для внесення цього
питання до порядку денного та прийняття міською радою відповідного
рішення.
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Шановні депутати!
На погоджувальній нараді, яка відбулась 15 вересня 2016 року з
керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, було
погоджено включення до порядку денного четвертої сесії питань згідно з
додатковими пропозиціями, які роздано депутатам:
Про депутатські запити депутатів міської ради;
Про присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста”, проект рішення
за реєстраційним № 551;
Про
надання
одноразової
адресної
грошової
допомоги
мешканцям міста Кропивницького, проект рішення за реєстраційним № 557;
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік”, проект
рішення за реєстраційним № 553;
Про надання квартирно-експлуатаційному відділу м. Кіровоград дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
м. Кропивницькому, проект рішення без реєстраційного номера.
Стосовно цих питань між керівниками фракцій та постійних комісій
міської ради досягнуто порозуміння.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні присутні, колеги!
Шановний Андрію Павловичу!
Станом на сьогодні ми входимо в це засідання вже з порушенням
Регламенту. Справа в тому, що порядок денний четвертої сесії вже був
сформований, оприлюднений, проголосований. Цей порядок денний було
вичерпано, але сесію чомусь не було закрито. Насправді, жорстких вимог
щодо необхідності закриття сесії ніде не затверджено.
Зачитав пункт 5 статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання, пункт 10 статті 46 Закону України ‟Про місцеве
самоврядування в Україні”.
Тобто, мова йде про відсутність станом на сьогоднішній день
формальних підстав для проведення засідання. Після того, як були розглянуті
всі питання порядку денного, нові питання не включалися і сесію не було
закрито.
Також є непрямі норми, які можна використати при розгляді цього
питання.
Зачитав пункти 1, 5 статті 30 Регламенту Кіровоградської міської
ради сьомого скликання.
Мова може йти виключно про питання порядку денного або розгляд цих
питань постійними комісіями. В інших випадках сесія має бути закритою
відразу після того, як порядок денний буде вичерпано, відповідно до пункту 2
статті 30 Регламенту (зачитав пункт).
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На підставі вищевикладеного у мене є пропозиції, які викладені в моєму
депутатському запиті, врахувати в роботі вказані мною норми та уникати в
подальшому порушення Регламенту, для чіткого обмеження можливості
виникнення такої ж ситуації в подальшому внести зміни до Регламенту
Кіровоградської міської ради сьомого скликання, а саме доповнити
статтю 18 пунктом 6: ‟Після розгляду питань порядку денного та питання
‟Різне” сесію ради обов’язково має бути закрито. Оголошення перерви після
розгляду питань порядку денного не допускається”. Підготовку проекту
рішення про внесення змін до Регламенту та внесення його на розгляд сесії
міської ради із дотриманням вимог Закону України ‟Про доступ до публічної
інформації” доручити секретарю міської ради Бойку С.В.
Для того, щоб продовжувати роботу сьогодні ми маємо спочатку
прийняти рішення про продовження роботи після перерви, потім прийняти
рішення про внесення доповнень до порядку денного четвертої сесії і тільки
після цього розглядати пропозиції, чи вносити питання до порядку денного, чи
не вносити.
Я оголосив свій депутатський запит та прошу розглянути його під час
розгляду питання ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”.
Райкович А.П.:
Ви пропонуєте розглядати Ваш виступ як депутатський запит?
Смірнов В.О.:
Так.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”,
депутатська група ‟Рідний край”), зауважив, що питання, які пропонується
розглянути на п’ятому засіданні четвертої сесії, потребують невідкладного
вирішення, а також запропонував не вносити необдумані зміни до Регламенту
Кіровоградської міської ради сьомого скликання.
Райкович А.П запропонував завершити обговорення та перейти до
роботи сесії, надав слово секретарю міської ради Бойку С.В.
Бойко С.В., секретар міської ради, пояснив, що питання, порушене
депутатом Смірновим В.О., обов’язково буде розглянуто і опрацьовано
спільно з юридичним управлінням міської ради.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Залишається ще одне питання, яке буде запропоновано до розгляду
пізніше. Це питання пов’язане із затвердженням проекту землевідведення по
парку Перемоги. Зараз цей проект ще перевіряється. На наступному тижні ми
його розглянемо. Кабінет Міністрів України виділив кошти, їх потрібно
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освоїти. Тому треба завершити всі консультації з цього приводу, надати
вичерпні відповіді депутатам, розглянути це питання на засіданні профільної
постійної комісії і сесійно прийняти рішення. Якщо немає більше пропозицій,
пропоную затвердити додаткові пропозиції щодо порядку денного четвертої
сесії міської ради в цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 546 “Про внесення доповнень до порядку
денного четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Є пропозиція визначитися і проголосувати стосовно заяви депутата
Линченка М.Д. Прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 547 “Про зміни в складі постійної комісії
Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про
депутатські запити депутатів міської ради”. Надаю слово секретарю міської
ради Бойку С.В.
Секретар міської ради від імені мешканців міста оголосив подяки за
активну депутатську діяльність і допомогу у вирішенні нагальних питань
територіальної
громади
міста
депутатам
Шамардіну
О.С.,
Табалову А.О. та вручив подяки депутату Санасаряну Р.Р.
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Бойко С.В., секретар міської ради:
Шановні колеги!
За період перерви між засіданнями сесії депутатами міської ради було
подано 86 депутатських запитів, з них 80 ‒ щодо надання матеріальної
допомоги, в тому числі 60 ‒ від груп депутатів.
Зачитав депутатські запити Голофаєва І.В. (1 запит), Сергієнка Г.В.
(4 запити), Калапи С.Г. (4 запити), Дриги В.В. (4 запити), Демченка М.І.
(4 запити), Табалова А.О. (2 запити), Бєжана М.М. та 60 запитів від груп
депутатів (додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям
міста та проект рішення.
Є ще депутатські запити щодо надання матеріальної допомоги?
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
оголосив депутатський запит від групи депутатів (додається) щодо надання
матеріальної допомоги мешканці міста.
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити? Немає.
Чи можливо озвучений проект рішення поставити на голосування за
основу і в цілому? Можливо.
Є пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому з
урахуванням депутатського запиту, озвученого депутатом Капітоновим С.І.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 548 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради, зачитав депутатський запит групи
депутатів (додається) щодо відзначення ювілею фотокореспондента
Ковпака В.К. та проект рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 549 “Про депутатський запит групи депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради, зачитав депутатський запит
Кріпака С.В. (додається) щодо підключення будинків до електромережі міста
та проект рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 550 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Кріпака С.В.” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради, зачитав депутатський запит
Бєжана М.М. (додається) щодо відновлення роботи ліфта та проект
рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 551 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Бєжана М.М.” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради, зачитав депутатський запит
Пінчука В.В. (додається) стосовно судової справи у сфері енергетики та
проект рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 552 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Пінчука В.В.” (додається).
Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), зачитав свій депутатський запит
(додається) щодо конфліктної ситуації стосовно початку будівництва у дворі
житлового будинку та проект рішення.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління, зауважила, що з
даного питання юридичним управлінням було направлено інформацію до
інспекції архітектурно-будівельного контролю щодо перевірки в межах
законодавства про регулювання містобудівної діяльності та скасування
містобудівних умов та обмежень.
Райкович А.П.:
Прошу підтримати депутатський запит. Це надасть можливість депутату
вести правильний діалог з громадою та відповідно врегулювати зазначене
питання. А забудовникам я б рекомендував не проводити будівельні роботи,
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Грабенку О.В. організувати дієвий контроль за цим питанням і у
переговорному процесі досягнути повного порозуміння.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 553 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Голофаєва І.В.” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Відповідно до Регламенту я повинен оголосити перерву. Надходять
пропозиції від депутатів продовжити роботу сесії без перерви. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Продовжуємо працювати. Є ще депутатські запити?
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
У мене є депутатські запити щодо функціонування системи ProZorro, а
також усний депутатський запит та депутатський запит стосовно додаткового
фінансування дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти.
Шановні колеги!
Хотів би нагадати всім присутнім, що на позаминулому засіданні
Кіровоградської міської ради депутатами від фракції ‟Всеукраїнське
об’єднання ‟Батьківщина” було внесено два депутатських запити, які були
підтримані більшістю депутатів стосовно вимоги до управління розвитку
транспорту та зв’язку щодо контролю встановлення передавачів GPS на всіх
без виключення транспортних засобах, які здійснюють регулярні пасажирські
перевезення в місті, вимоги до Головного управління житлово-комунального
господарства визначити розробника єдиної стилістики для заміни адресної
атрибутики на всіх житлових будинках міста, розташованих на вулицях, які
були перейменовані відповідно до вимог законодавства про декомунізацію.
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Важливість цих запитів кожен з вас розуміє. Зокрема, стосовно адресної
атрибутики ми як депутати не можемо допустити того, щоб мешканці міста
несли додаткові витрати на придбання та заміну адресних табличок на своїх
житлових будинках.
Але, на превеликий жаль, ми ‒ депутати міської ради, законні
представники інтересів територіальної громади міста, на сьогоднішній день не
побачили жодного кроку в цьому напрямку ні з боку Головного управління
житлово-комунального господарства, ні з боку управління розвитку
транспорту та зв’язку. Ми не бачимо проведення прозорих конкурсів щодо
визначення розробників єдиної стилістики. Тому я хочу оголосити усний
депутатський запит з вимогою на наступному засіданні Кіровоградської
міської ради заслухати звіт Головного управління житлово-комунального
господарства, управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради щодо
виконання депутатських запитів в частині встановлення передавачів GPS на
транспортні засоби та розробки єдиної стилістики адресної атрибутики на
житлових будинках нашого міста.
Прошу поставити на голосування та підтримати мій усний депутатський
запит.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування усний депутатський запит депутата Цертія О.М.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 554 “Про усний депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Цертія О.М.” (додається).
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Дякую, колеги. Наступний колективний депутатський запит від фракцій
політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”, Радикальної
Партії Олега Ляшка, ‟ВО ‟Свобода”, ‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”,
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”, частини фракції
політичної партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”.
На засіданні виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого
скликання, яке відбулося 09.08.2016, виконавчий комітет своїм рішенням
скасував Порядок застосування системи електронних закупівель в місті через
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електронну систему публічних закупівель ProZorro, затверджений рішенням
виконавчого комітету в грудні 2015 року.
Головна місія цього Порядку полягала в тому, що встановлювався
обов’язок: при закупівлі всіх товарів, робіт і послуг за кошти міського
бюджету застосовувати електронну систему публічних закупівель ProZorro,
починаючи з сум в 30 000,0 грн і вище.
Натомість, після скасування цього Порядку єдиний нормативний
документ, який регламентує здійснення закупівель за кошти державного
бюджету і за кошти бюджетів територіальних громад за допомогою
електронних систем закупівель ‒ Закон України ‟Про публічні закупівлі”. Але
головна вада цього Закону в тому, що встановлено дуже високий поріг, після
якого починають здійснюватися електронні закупівлі за допомогою системи
ProZorro. Цей поріг встановлено в розмірі 200 000,0 грн при закупівлі товарів
і послуг та виконання робіт в розмірі 1,5 млн грн. Це є неприпустимим, тому
що в багатьох регіонах нашої держави, де влада хоче діяти прозоро,
відповідально, відкрито діють місцеві положення і порядки, відповідно до
яких, починаючи навіть з однієї гривні, використовується система
електронних закупівель. Але, на жаль, в нас цього не відбувається.
Ми як депутати не можемо з цим миритися і змушені внести цей запит,
щоб виправити ситуацію.
Резолютивна частина колективного депутатського запиту:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від 09.08.2016 № 439 ‟Про визнання такими, що втратили чинність,
рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради”.
2. Доручити юридичному управлінню Кіровоградської міської ради
протягом 10 днів з дня прийняття даного рішення відкоригувати Порядок
застосування системи електронних закупівель у виконавчих органах
Кіровоградської міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 18.12.2015 № 658 ‟Про затвердження
Порядку застосування системи електронних закупівель”, з метою приведення
його у відповідність до Закону України ‟Про публічні закупівлі” із
збереженням обов’язку проведення допорогових закупівель через електронну
систему публічних закупівель ProZorro, з метою відбору постачальників
товарів-надавачів послуг та виконавців робіт, починаючи з сум закупівель в
розмірі 30 000,0 тис. грн і вище.
3. Доручити юридичному управлінню протягом 20 днів винести
напрацьовані зміни до Порядку застосування системи електронних публічних
закупівель у виконавчих органах Кіровоградської міської ради на розгляд
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради.
4. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради, які є
самостійними юридичними особами, комунальним підприємствам,
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засновниками яких є Кіровоградська міська рада, та бюджетним установам,
організаціям, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету або
субвенцій з державного бюджету, застосовувати даний Порядок під час
здійснення допорогових закупівель, а саме всіх закупівель товарів, робіт та
послуг, вартість яких є меншою за встановлену в абзацах 2, 3 частини 1
статті 2 Закону України ‟Про публічні закупівлі”.
Прошу підтримати цей депутатський запит і таким чином вирішити цю
проблему.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив свою думку щодо
озвученого колективного запиту та запропонував професійно підходити до
державних закупівель і дотримуватися вимог Закону України ‟Про публічні
закупівлі”.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟Самопоміч”), пояснив переваги використання електронної системи
публічних закупівель ProZorro (відсутність людського фактору пов’язаного з
корупційною складовою).
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), озвучив офіційну статистику
про економію коштів завдяки використанню електронної системи публічних
закупівель ProZorro на загальнодержавному рівні. Звернувся до міського
голови і депутатів із пропозицією прозоро працювати.
Ксеніч В.М., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ
КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив, що на даний час всі
управління міської ради працюють в електронній системі публічних закупівель
ProZorro та прозоро виконують вимоги законодавства, а озвученим
колективним депутатським запитом пропонується змінити вимоги щодо
проведення закупівель, передбачені чинним законодавством. Зауважив, що
прийняття невиваженого рішення з даного питання може призвести до дуже
невтішних результатів. Запропонував відправити це питання на опрацювання
профільною постійною комісією, а потім винести на розгляд міської ради.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), звернув увагу присутніх на
процедуру розгляду депутатських запитів та запропонував заслухати
коментар начальника юридичного управління щодо вимог чинного
законодавства відносно системи електронних закупівель.
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Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
Хочу звернути увагу на те, що рішення, яке сьогодні пропонується
скасувати, було прийнято 18 грудня 2015 року. Закон України ‟Про публічні
закупівлі” було прийнято в кінці грудня, вже після затвердження цього
Положення. Він набув чинності для органів місцевого самоврядування з 01
серпня 2016 року. На момент прийняття ми не знали про те, що рішення про
врегулювання питання щодо використання системи ProZorro буде суперечити
Закону України ‟Про публічні закупівлі”. Станом на сьогодні тому і виникла
необхідність прийняття 09 серпня 2016 року рішення про визнання таким, що
втратило чинність попереднє рішення виконавчого комітету, тому що воно
повністю суперечить та не узгоджується з вимогами закону. Що стосується
повноважень органу місцевого самоврядування, то в Законі України ‟Про
публічні закупівлі”, а саме в статті 2 чітко зазначено, що умови, порядок та
процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть встановлюватися або
змінюватися виключно законом. Це вже залишиться на ваш розсуд, чи можемо
ми своїми рішеннями змінювати чи доповнювати вимоги закону.
Стосовно процедури допорогових закупівель, це питання так само вже
врегульовано наказом Державного підприємства ‟Зовнішторгвидав України”
від 13 квітня 2016 року № 35 ‟Про затвердження Порядку здійснення
допорогових закупівель”, який було затверджено на підставі закону і
постанови Кабінету Міністрів України. Вважаю, що законодавчо це питання
вже врегульовано через систему ProZorro. Дякую.
Цертій О.М.:
Знову прокоментував бачення щодо порядку закупівель і надання послуг
та повторно зачитав резолютивну частину підготовленого проекту рішення
з даного питання.
Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), запитав, чому це питання не
розглядалося на погоджувальній нараді міського голови з керівниками
депутатських фракцій та груп.
Цертій О.М. пояснив права депутата щодо внесення на розгляд міської
ради депутатського запиту та наголосив на підставах внесення
вищезазначеного запиту на розгляд міської ради.
Райкович А.П. зауважив, що необхідно правильно розставляти акценти
та правильно орієнтувати громаду. Наголосив, що у своїй роботі міська рада
керується виключно законами, а не постановами Кабінету Міністрів України,
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які носять рекомендаційний характер, та відповів на репліки депутата
Цертія О.М.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), запропонував перейти до процедури голосування.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування колективний депутатський запит, оголошений
депутатом Цертієм О.М. Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 6,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановний Андрію Павловичу!
Шановні колеги!
Хочу оголосити усний депутатський запит. Ми знаємо про затвердження
нових тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення, які
значно підвищені. На обласному телебаченні під час ток-шоу ‟Ми” мене
зацікавило декілька телефонних дзвінків про те, що мешканці нашого міста
будуть двічі сплачувати за одну і ту ж саму послугу. Суть справи полягає в
тому, що ми не бачили розрахунків тарифу ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”, який
вступив в дію у вересні поточного року. За моєю інформацією до складової
цього тарифу включено витрати на обслуговування та утримання
внутрішньобудинкових водопровідних мереж. Ця ж сама послуга закладена і
у квартплаті. Тобто мешканці нашого міста з 01 вересня повинні будуть
сплачувати за цю послугу двічі.
Тому у мене є пропозиція:
1. Підтримати мій депутатський запит.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства:
звернутися
до ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”
щодо надання
Кіровоградській міській раді інформації стосовно розрахунку тарифу на
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (з

17

використанням внутрішньобудинкових мереж), який входить в дію
з 01 вересня 2016 року. В разі підтвердження інформації про подвійну сплату
мешканцями міста за надані послуги з обслуговування та утримання
внутрішньобудинкових водопровідних мереж ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” та
ЖЕО провести комплекс заходів щодо недопущення зазначених дій. Про
результати виконання даного депутатського запиту проінформувати
Кіровоградську міську раду та мешканців міста.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
У мене є доповнення.
Пропоную доповнити усний депутатський запит, а саме запросити
представника ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” для надання пояснення щодо
ситуації, яка склалася. Також там є проблема, що люди з 5-6 години ранку
займають черги та втрачають свідомість. Там суцільний безлад. Хотілось би,
щоб представник підприємства відповів на всі ці питання.
Краснокутський О.В.:
Шановний Андрію Павловичу!
Я підтримую колегу, депутата Демченка М.І. та пропоную у проекті
рішення окремим пунктом запросити керівництво ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”
для інформування депутатів з питання організації роботи абонентського
відділу підприємства.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування усний депутатський запит депутата
Краснокутського О.В. з урахуванням пропозиції депутата Демченка М.І.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 555 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити?
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Мій депутатський запит стосується додаткового фінансування
дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти. Викликано це тим, що станом
на сьогоднішній день батьки в школах та садочках змушені додатково збирати
кошти у фонди для того, щоб фінансувати роботи, пов’язані з поточним
утриманням цих закладів.
Тому для зменшення навантаження на батьків та зняття соціальної
напруги вважаю за необхідне підтримати ініціативу інших обласних центрів
щодо винайдення додаткових коштів з міського бюджету на поточне
утримання навчальних закладів міста та пропоную наступне:
1. Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської
ради сьомого скликання Цертія О.М. щодо винайдення додаткових коштів на
поточне утримання навчальних закладів міста.
2. Доручити управлінню освіти Кіровоградської міської ради
до 31 жовтня 2016 року:
здійснити точний підрахунок дітей, які навчаються та виховуються в
загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах міста;
розробити та винести на розгляд постійної комісії Кіровоградської
міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і
спорту та молодіжної політики та виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради Положення щодо використання коштів на поточне утримання
навчальних закладів міста, в якому передбачити можливість здійснення
контролю батьками учнів навчальних закладів над використанням додатково
виділених коштів на поточне утримання навчальних закладів міста.
3. Доручити фінансовому управлінню спільно з управлінням освіти
Кіровоградської міської ради:
здійснити розрахунок витрат, які вимагають додаткового фінансування
на поточне утримання навчальних закладів міста в розрахунку на фактичну
кількість учнів чи вихованців, що складає: для загальноосвітніх закладів ‒
300,0 грн на одного учня на рік, для дошкільних навчальних закладів ‒ 200,0
грн на одного вихованця на рік;
винести проект рішення про перерозподіл видатків міського бюджету на
2016 рік в розрізі закладів освіти на розгляд чергового засідання
Кіровоградської міської ради;
при формуванні міського бюджету міста Кропивницького на 2017 рік
передбачити витрати на поточне утримання загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів міста відповідно до вищезазначеного розрахунку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку, з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної
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культури і спорту та молодіжної політики та заступників міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом
функціональних повноважень.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), підтримала депутатський запит
депутата Цертія О.М., зауважила, що в ньому не враховані позашкільні
навчальні заклади, та запропонувала більш детально ознайомитися зі
змістом запиту, щоб освітяни мали змогу внести свої пропозиції з цього
питання.
Цертій О.М. запропонував підтримати депутатський запит в межах
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та винести на розгляд
депутатів окремий депутатський запит стосовно позашкільних закладів
освіти.
Матяшова Л.П., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), проінформувала про результати розгляду
порушеного питання на засіданні постійної комісії міської ради з питань
освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної
політики, підтримала ініціативу депутата Цертія О.М., але зауважила, що
станом на сьогодні у міському бюджеті не вистачає коштів, запропонувала
розглянути питання щодо додаткового фінансування дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів під час формування
міського бюджету на 2017 рік, а не займатися популізмом.
Цертій О.М.:
Ми можемо вносити зміни до міського бюджету. Буде коригування
бюджету за підсумками його виконання за 9 місяців.
Матяшова Л.П.:
Питання дуже важливе, але я вважаю, що є бюджетна комісія, яка тісно
співпрацює з виконавчими органами міської ради, нехай вони вивчать це
питання. Якщо є такі кошти, то давайте виділимо хоча б по 100 грн.
Цертій О.М.:
Депутати, своїм рішенням можемо вирішувати як розподіляти доходи і
витрати міського бюджету. Якщо ми надамо таке доручення, знайти ці кошти,
перерозподілити та передбачити їх на додаткове фінансування закладів у
2017 році.
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), підтримав ініціативу
депутата Цертія О.М. Зауважив, що є дуже багато проблем у медичній,
соціальній, гуманітарній галузі, на фінансування яких у 2017 році необхідно
передбачити значні кошти. Запропонував профільним постійним комісіям
опрацювати питання щодо потреби у фінансуванні відповідних галузей та
надати свої пропозиції на розгляд постійної комісії з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Здається, що ні в кого немає жодних сумнівів в тому, що питання, яке
зараз з трибуни порушує депутат Цертій О.М., є надзвичайно важливим так
само, як і питання, оголошене ним у попередньому колективному
депутатському запиті. Але хочу наголосити на тому, про що говорив депутат
Голофаєв І.В. під час розгляду попереднього питання. Ми почали звикати до
хибної практики щодо способу, в який ми збираємося прийняти ці рішення. Не
буду ще раз повторювати, що таке депутатські запити, як вони формулюються
і голосуються.
Зараз я звертаюся до Вас. Виголошенням таких проектів рішень з голосу,
Ви роз’єднуєте депутатський корпус. Об’єднати всіх можна наступним чином.
Якщо Ви зараз запропонуєте рішення з двох пунктів, першим з яких
запропонуєте підтримати депутатський запит депутата Цертія О.М., а другим
пунктом доручите фінансовому управлінню та управлінню освіти опрацювати,
а міському голові винести на наступну сесію опрацьоване питання, то будьте
певні, що комісії опрацюють і зроблять все можливе, щоб розглянути це
питання, допомогти дітям та підтримати проект рішення, який буде
розглянутий планово.
У мене є пропозиція. Переформулюйте запит на ті два пункти, про які я
говорив, ми розглянемо його у постійній комісії с питань освіти, в плановобюджетній комісії. Я особисто обіцяю, що докладу зусиль для того, щоб такі
корисні ініціативи підтримувати.
Цертій О.М.:
Ніякого популізму. Я змушений сказати, що всі мої намагання написати
запити з формулюванням доручити, а потім чекати доки ці доручення будуть
виконані, на жаль, не виконуються. Така ситуація із запитами щодо адресної
атрибутики в місті, з передавачами GPS. Тому я і звертався зараз з новим
запитом, щоб заслухати звіт. Я точно і чітко сформулював вимоги, які
потрібно виконати. Фінансування прорахувати неважко. Воно все є. Я довів
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всі пункти, кожен пункт пояснив. Якщо ще є запитання, то я готовий давати
на них відповіді. Я не вбачаю необхідності в тому, щоб виносити це питання
на розгляд комісії. Ми депутати, у нас є такі повноваження, маємо право
вносити такі запити. Прошу підтримати цей важливий запит. Ми доручаємо
управлінню освіти розробити положення щодо витрачання цих коштів. Воно
буде виноситися на розгляд постійних комісій, сесії. Ви зможете вносити в
нього корективи.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зауважив, що керівники
навчальних закладів, які перебувають на бюджетному фінансуванні, говорять
про важливість питання стосовно додаткового фінансування закладів
освіти, але закликають не голосувати за запропонований проект рішення.
Запропонував озвучити сумніви щодо прийняття відповідного рішення.
Наголосив, що кошти у міському бюджеті є.
Волков І.В. запропонував перейти до процедури голосування.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування депутатський запит депутата Цертія О.М.
Прошу визначитися і проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування.
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити?
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Подякував міському голові Райковичу А.П., секретарю міської ради
Бойку С.В., керівникам виконавчих органів Вергуну О.С., Назарець А.Ф.,
Дорохіній Л.В., Горбовському С.В. за допомогу у проведенні свята ‟День
мікрорайону”.
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Тепер щодо усного депутатського запиту.
Шановні колеги!
У нас на мікрорайоні є вулиця Ушакова. Я вже декілька разів піднімав
питання, що людям немає можливості ходити тротуарними доріжками.
Прошу підтримати мій депутатський запит, створити комісію, до складу
якої включити представників управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища, управління власності та приватизації
комунального майна, виїхати на місце, і розібратися у проблемі та надати
висновки. Тому що мені це дуже важко пояснити батькам, які водять своїх
дітей цією вулицею або возять дітей у візочках та потребують вирішення цього
питання. Дякую.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування усний депутатський
Демченка М.І. Прошу визначитися і проголосувати.

запит

депутата

Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Бойко С.В., секретар міської ради, оголосив депутатський запит
Смірнова В.О. (додається) щодо підготовки проекту рішення про внесення
змін до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання та
проект рішення.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу визначитися і
проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 12.
Прийнято рішення № 556 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Смірнова В.О.” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста”. Проект рішення за
реєстраційним № 551. Доповідає Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової
роботи міської ради.
Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради про
присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста” Фільштейну Леоніду
Михайловичу, доктору економічних наук, професору кафедри ‟Економіка
праці та менеджмент” Кіровоградського національного технічного
університету.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Чи є необхідність заслуховувати автобіографію Леоніда Михайловича,
інформацію про життєвий шлях та вчені роботи? Немає.
Які є пропозиції?
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Заслуги Леоніда Михайловича перед містом безперечні. Тут немає
жодних питань. Але є наступна пропозиція. Ми пропонуємо присвоїти йому
ім’я почесного громадянина міста, але не зазначаємо назву міста.
Є пропозиція в пункті 3 доповнити словами ‟та доповнити словами
‟Кропивницького”. Щоб він був Почесним громадянином не просто міста.
Райкович А.П.:
Міста Кропивницького.
Які ще є пропозиції? Немає.
Пропоную взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
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Ставлю на голосування пропозицію депутата Смірнова В.О. доповнити
пункт 3 даного проекту рішення словами ‟та доповнити словами
‟Кропивницького”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
Пропоную озвучити текст проекту рішення в цілому.
Балакірєва С.М. зачитала текст проекту рішення.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 557 “Про присвоєння звання ‟Почесний
громадянин міста” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 557. Доповідає
Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 558 “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Прошу організувати виплату матеріальної допомоги в найкоротші
терміни.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 грудня
2015 року № 40 ‟Про міський бюджет на 2016 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 553. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Даний проект рішення оприлюднений на офіційному сайті міської ради
11 серпня 2016 року. Винесення на розгляд міської ради даного проекту
рішення обумовлено тим, що постановою Кабінету Міністрів України
бюджету міста виділено 1,5 млн грн субвенції на соціально-економічний
розвиток на реконструкцію парку ‟Ковалівський”.
Крім того, для вирішення питання забезпечення видатків по заробітній
платі працівникам закладів охорони здоров’я пропонується збільшити доходи
та видатки міського бюджету на 4,0 млн грн. Це дасть змогу забезпечити
виплату авансу за вересень всім працівникам закладів охорони здоров’я у
зв’язку з тим, що обсяги медичної субвенції не достатні для забезпечення всіх
видатків по закладах охорони здоров’я.
Також за пропозицією управління охорони здоров’я перерозподіляються
обсяги видатків медичної субвенції в розрізі кодів економічної класифікації:
за рахунок зменшення непершочергових видатків збільшуються видатки на
заробітну плату на 1 654,5 тис. грн.
За пропозицією управління освіти міської ради передбачається
зменшення видатків по дошкільним закладам на 2,5 млн грн, які пропонується
перерозподілити на загальноосвітні та інші заклади по видаткам на оплату
праці для забезпечення виплати щорічної грошової винагороди педагогічним
працівникам.
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Проектом рішення також передбачається збільшення відділу фізичної
культури та спорту видатків на проведення навчально-тренувальних зборів,
змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту на 193,4 тис. грн.
З урахуванням цих пропозицій обсяг бюджету збільшується
на 262,1 тис. грн по передачі коштів з загального фонду до спеціального. За
пропозицією відділу сім’ї та молоді також передбачено перерозподіл видатків
із загального фонду до спеціального в сумі 670,2 тис. грн у зв’язку з тим, що
ці кошти (на облаштування спортивних майданчиків) неможливо освоїти.
Тому пропонується ці кошти із загального перенести до спеціального фонду
міського бюджету на капітальні видатки для придбання комплектів
спортивного обладнання.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), повідомив, що даний
проект рішення погоджений профільною постійною комісією, та
запропонував прийняти рішення з даного питання в цілому.
Дорохіна Л.В., начальник відділу сім’ї та молоді міської ради, відповіла
на запитання депутата Кріпака С.В. щодо якості дитячих майданчиків,
нещодавно встановлених на виборчих округах депутатів, та стосовно
проведення тендера на визначення постачальника цих послуг.
Бочкова Л.Т.:
Кошти на дитячі майданчики в сумі 670,0 тис. грн не знімаються по
цільовому направленню. Але у загальному фонді бюджету вони були
передбачені на поточні видатки ‒ комплект до 6,0 тис. грн. У зв’язку з тим, що
за пропозиціями, які надходять, комплект спортивного обладнання буде
коштувати більше 6,0 тис. грн, ми перекидаємо ці кошти для їх освоєння до
бюджету розвитку за тим же призначенням.
Райкович А.П.:
Більше немає запитань, пропозицій? Немає.
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” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 559 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 ‟Про міський
бюджет на 2016 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про надання квартирно-експлуатаційному відділу м. Кіровоград дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
м. Кропивницькому”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідає
Грабенко О.В. ‒ заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
Грабенко О.В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради:
Шановні присутні!
На цьому тижні відбулася робоча зустріч голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації та командира полку спецпризначення,
народних депутатів з Президентом України, на якій обговорювалося питання
забезпечення житлом та земельними ділянками наших військовослужбовців та
будівництва котеджного містечка закритого типу за європейським зразком
(на екрані проектора продемонстровано розташування зазначеної земельної
ділянки). Земельна ділянка розташована біля аеропорту, належить до
відомства Міністерства оборони України. Це питання перебуває на контролі
Президента та голови Кіровоградської облдержадміністрації. Є протокольне
доручення в найкоротший термін розглянути питання та винести його на
розгляд сесії проект рішення щодо надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою. Це питання вчора було обговорено на погоджувальній нараді
міського голови з керівниками депутатських фракцій та груп. Прошу
підтримати даний проект рішення.
Райкович А.П.:
Позитивним є те, що буде збудовано котеджне містечко для наших
військовослужбовців. Інша складова даного питання ‒ половина даної
земельної ділянки буде відведена під житлову забудову учасникам
антитерористичної операції. Про це є попередня домовленість та гарантії з
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боку Міністерства оборони України. Хотілося б, щоб ми не заговорювали це
питання, а послідовно, високоякісно його вирішили. Це питання пов’язане з
державним фінансуванням. Як вже було сказано, землі належать Міністерству
оборони України, але ми як орган місцевого самоврядування надаємо
відповідну згоду на початкове проектування земельних ділянок і таке інше.
Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Яка відстань зазначеної земельної ділянки від злітної смуги?
Грабенко О.В.:
При проектуванні будуть витримані всі санітарні норми ‒ більше
ніж 300 метрів від злітно-посадкової смуги, яка є недобудованою, а також від
діючої смуги. Шумові норми також будуть враховані при проектуванні.
Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Ви можете назвати кількість учасників антитерористичної операції,
яким в подальшому будуть виділені зазначені земельні ділянки, а також
цифри щодо забезпечення житлом.
Грабенко О.В.:
Зараз згідно з довідкою, виданою військовим комісаріатом, на
квартирному
обліку
перебуває
515
сімей
військовослужбовців.
Передбачається побудувати 1200 квартир. Тобто ми стовідсотково
задовольнимо чергу. Також близько 700 квартир ‒ житло для контрактників.
Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Те, що ми даємо згоду на проектування земельної ділянки під забудову
учасникам антитерористичної операції є дуже правильним. Але я так розумію,
що ця ділянка знаходиться дуже близько до злітно-посадкової смуги. Чи
спілкувалися ви з учасниками АТО, як вони ставляться до такої близькості з
аеропортом? Чи були інші варіанти щодо земельних ділянок у більш
престижних районах міста.
Райкович А.П.:
Це земля підвідомча Міністерству оборони України, плановий об’єкт.
Це виважене рішення Міністерства оборони. До нас з листом звернувся
особисто Міністр оборони. Це військове містечко має спеціальне призначення
та відповідає всім нормативам щодо дислокації.
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Тому я звертаюся до вас з пропозицією не заговорювати це питання. Ми
надаємо лише погодження. Це дуже позитивно, що до нас звернулися з метою
створення спільного проекту. Ми вирішимо проблему щодо забезпечення
земельними ділянками учасників антитерористичної операції, які повернулися
із зони АТО і мають першочергове право.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
Сьогодні дуже багато разів піднімалося питання про те, щоб
дотримуватися норм Регламенту. Якщо ми подаємо проекти на розгляд міської
ради, то це потрібно робити із дотриманням вимог законодавства. З цієї
причини пропонувалося не підтримувати або внести зміни до депутатських
запитів Цертія О.М. Цей проект так само не був завчасно оприлюднений.
Тобто зараз він буде прийматися з порушенням вимог Закону України ‟Про
доступ до публічної інформації”. Це питання не відноситься до внутрішніх.
Це 43 га землі. Моя пропозиція ‒ дотриматися вимог закону, оприлюднити
даний проект рішення згідно чинного законодавства на офіційному сайті і
тільки після цього вносити його на розгляд міської ради.
По-друге, вчора зверталися люди, які сказали про те, що там з двох боків
розташовані кручі, з однієї сторони ‒ смітник. Військові говорили про те, що
їм вже пропонувалися земельні ділянки, на яких неможливо проводити жодне
будівництво. Вони запропонували спершу провести експертизу, щоб
встановити чи придатна взагалі ця земельна ділянка для того, під що ми
хочемо її відвести.
Райкович А.П.:
Є звернення Міністерства оборони. Це державна політика.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Дійсно, це питання виникло на днях. Зранку було скликано позачергове
засідання постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, яка підтримала це питання. Я не хотів би бути адвокатом тієї
особи, яка буде позиватися до спецпризначенців 3-го полку відносно
недотримання відповідних термінів. Прошу поставити це питання на
голосування.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 560 “Про надання квартирноексплуатаційному відділу м. Кіровоград дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. Кропивницькому”
(додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
П’яте засідання четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання завершено. Про дату та час проведення наступного засідання вам
буде повідомлено заздалегідь.
Дякую за роботу.

Міський голова

А. Райкович

