УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 58
першого засідання тридцять дев'ятої сесії
Кіровоградської міської ради
шостого скликання
від 15 липня 2014 року

м. Кіровоград

Тридцять дев'яту сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання
відкриває секретар міської ради Марковський І.І.
Марковський О.Д.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Шановні депутати!
На тридцять дев'яту сесію Кіровоградської міської ради шостого
скликання прибуло та зареєструвалося 57 депутатів. Кворум, необхідний для
роботи сесії, є.
Повідомляю, що на сесії сьогодні присутні:
Табалов Андрій Олександрович — народний депутат України.
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Заботкін Валерій Миколайович – голова Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Корольов Володимир Сергійович – секретар Новенської селищної ради;
Тридцять дев'ята сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання
оголошується відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
У зв'язку з тим, що в нас сьогодні сесія незвичайна, багато є питань, які
для деяких депутатів можуть бути не зовсім зрозумілими, тому я прошу перед
початком сесії дати можливість мені виступити.
Шановні друзі!
Війна на сході продовжує збирати свою криваву данину життями наших
співвітчизників.

Трохи більше тижня тому ми знову поховали двох наших молодих
хлопців: Волохова Олексія Олеговича та Кондакова Олександра
Володимировича, які загинули в зоні дій АТО.
Пропоную вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання.
Декілька слів про події що відбулися за період між сесіями.
На минулій сесії було виділено біля 100 тис. грн на придбання
бронежилетів. Мабуть, всі чули пристрасті та брехню, що точилися навколо їх
придбання. Чиїсь гріхи комусь хотілось звалити на нас, бо в Кіровограді дійсно
мало місце придбання неякісних бронежилетів.
Повідомляю, що придбані нами бронежилети в кількості 34 одиниці
вартістю 3 тис. грн за один бронежилет, пройшли додаткову перевірку
відстрілом у присутності журналістів. Отримали добру оцінку і передані
військовим.
За гроші, зібрані депутатами в сумі більш як 62 тис. грн, придбано та
передано матеріально-технічне спорядження для військових.
Надана матеріальна допомога в сумі 7 тис. грн військовослужбовцю, що
тяжко поранений і лікується в одеському військовому шпиталі.
Депутат Олійник Олексій Олексійович за власні кошти забезпечив
бушлатами військових одного з батальйонів. Фінансова допомога надана
підприємством депутата Слівнова Володимира Володимировича.
Висловлена подяка депутату Гребенчуку Юрію Федоровичу від
командування та особового складу військової частини В2336 за надану
допомогу в придбанні двох бронежилетів для військовослужбовців, які беруть
участь у антитерористичній операції на сході країни (додається).
Міською радою багато уваги приділяється розміщенню переселенців, що
приїздять із зони бойових дій. На сьогодні їх вже 85 сімей — це 212 осіб.
Інші питання сьогодення: 19 червня 2014 року виконком міської ради
знизив тариф для населення на проїзд у пасажирському транспорті по м.
Кіровограду з 3-х до 2,50 грн. Дійсним тариф буде тимчасово до 1 вересня 2014
року, але це зниження працює і ми думаємо, що ми будемо дуже ретельно
підходити до розгляду питань про тарифи. Повинен сказати, що у нас на
сьогодні дуже багато скарг. За півроку ми отримали більше скарг по
пасажирським перевезенням ніж за цілий останній рік. Слід відмітити, що 80 %
скарг припадають на ПП „Олікс” та КТ «Автолегіон – Варванської Ю.В.».
Ще слід признати, що місто втратило керованість по багатьом напрямкам
діяльності, а тому в межах закону про місцеве самоврядування вся
відповідальність за місто лежить на депутатах міської ради та виконавчому
комітеті, який ми обрали, а тому ми зобов’язані навести лад у місті.
Повідомлю, що звільнені зі своїх посад начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку та начальник управління по сприянню розвитку торгівлі
та побутового обслуговування населення.
Дуже коротко хочу охарактеризувати стан підприємств комунальної
власності, що забезпечують життєдіяльність нашого міста.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.14 становить більш як 12
млн грн, в тому числі:
КП „Міськсвітло” – 2 116 тис. грн;
КП „Трест зеленого господарства” – 3 324 тис. грн;
КП „Кіровоград Універсал 2005” – 2 137 тис. грн;
КП по утриманню шляхів – 3 694 тис. грн.
З десяти ЖЕКів — дев'ять мають заборгованість. Все майно комунальних
підприємств знаходиться під арештом
На сьогодні місто має непогашених кредитів 53,17 млн грн.
По головних розпорядниках міського бюджету заборгованість станом на
01.07.14 складає 10,9 млн грн, яка незабезпечена фінансуванням у зв’язку з
недоотриманням доходів бюджету.
По спеціальному фонду - 11,4 млн грн при наявності коштів на рахунках
розпорядників через не проведення розрахунків органами місцевого
казначейства. Це не що інше, як мертва точка і всім відомо, що це сталося не за
місяць і не за два.
В останні дні відбулося засідання асоціації міст України за участю
Президента України, віце-прем’єра Гройсмана В.Б. До речі, 18 липня Гройсман
В.Б. має бути в Кіровограді з питань місцевого самоврядування. Дійсно, стоїть
питання що місто повинно перейти на самофінансування і самоврядування але,
якщо ми ввійдемо з такими боргами у самофінансування, то це буде дуже
прикро.
Кіровоград унікальне місто. Ми в останній п'ятірці міст України по
заробітній платі і на першому по вишині цін на тарифи за комунальні послуги.
Не знаходе пояснень, чому в Кіровограді вода по 12 грн, в той час, як в
середньому по Україні тариф складає до 6 грн. На моє запитання, чому в
Кіровограді сама дорога вода, була відповідь, що Кіровоград транспортує воду
зі Світловодська на відстані 113 км, але разом із тим, наші сусіди - Кривий Ріг
мають джерела постачання води на відстані 140 км і у них ціна до семи грн.
Тому, користуючись тим, що в місто приїжджає віце-прем’єр, будемо ставити
перед ним дане питання.
До речі, коли піднімалися тарифи, ніхто в місті навіть про це не знав і
участі в розрахунках не приймав. Такого абсолютно не повинно бути і все треба
поставити таким чином аби любі дії, які вчиняються відносно міста,
узгоджувались із міською радою і її структурними підрозділами.
Далі ми так існувати не можемо, а тому сьогодні винесено на порядок
денний питання про реформування ЖКГ, і тільки шляхом реформування ми
зможемо підготувати підприємства до зими. Тому, я дуже прошу депутатів
підтримати дане рішення.
Шановні депутати!
На адресу міської ради надійшли заяви від депутатів Кіровоградської
міської ради:
Рибкіна В.М. про вихід з депутатської групи “За добробут міста” в

Кіровоградській міській раді шостого скликання (додається);
Стрижакова А.О. про вихід з депутатської групи “Громадський актив” в
Кіровоградській міській раді шостого скликання (додається);
Гамальчука М.П. про вихід з депутатської групи “Спільний дім” в
Кіровоградській міській раді шостого скликання (додається);
Воленшчак Н.А. про вихід з депутатської групи “Спільний дім” в
Кіровоградській міській раді шостого скликання (додається);
Ксеніча В.М. про вихід з депутатської групи “Спільний дім” в
Кіровоградській міській раді шостого скликання (додається).
(Зміни в складі депутатських груп та фракцій в електронну систему
голосування “Рада-В” будуть внесені перед наступним засіданням тридцять
дев'ятої сесії міської ради)
Шановні колеги!
Нам необхідно обрати робочу президію сесії.
Є пропозиція обрати до складу робочої президії голову постійної комісії з
питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, захисту
прав споживачів та цін Стрижакова Артема Олеговича.
Немає заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“утримались” – 1,
“проти” – 2,
“не голосували” – 10.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Прошу Артема Олеговича зайняти місце в президії.
Шановні депутати!
Відповідно до статті 131 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання головою секретаріату пропоную обрати депутата Кур'яна
Андрія Сергійовича.
Немає заперечень? Немає.
Ставлю на голосування. Хто за те, щоб обрати головою секретаріату
Кур'яна Андрія Сергійовича, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 63,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Голова секретаріату виконує свої обов'язки на робочому місці.
Шановні депутати!
Вам розданий проект порядку денного тридцять дев'ятої сесії міської
ради, до якого включено 190 питань. Всі проекти рішень вчасно опубліковані на
сайті міської ради. Є пропозиція даний проект порядку денного взяти за основу.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 62,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Вчора відбулася узгоджувальна нарада секретаря міської ради з
керівниками депутатських фракцій та груп, на якій було вирішено додатково
розглянути 4 питання:
1. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради
(проект рішення без номера).
2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від
05.06.2012 № 1696 “Про затвердження нової редакції Положення про постійні
комісії Кіровоградської міської ради шостого скликання” (проект рішення без
номера).
3. Про передачу майна (проект рішення за реєстраційним № 3534).
4. Про доручення (проект рішення за реєстраційним № 3504).
Чи є якісь запитання до додаткових питань? Є пропозиція в цілому внести
до порядку денного всі чотири питання, ставлю на голосування.
Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 1,
“проти” – 5,
“не голосували” – 17.
Прийнято.
Марковський І.І.:
У кого є пропозиції щодо внесення змін та доповнень щодо проекту
порядку денного тридцять дев'ятої сесії міської ради? Будь ласка.
Краснокутський О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії
міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування та
соціально-економічного розвитку (депутатська група “Громадський
актив”):
Шановні колеги! Я хочу внести з голосу проект рішення. Прошу вас

включити до порядку денного проект рішення “Про передачу Горяєву О.І.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Мінській, 137”. Це сім'я, яка
виховує трьох неповнолітніх дітей-сиріт, які були передані в родину на
виховання, планує взяти ще двох дітей. За вказаною адресою мають приватний
будинок, але існує питання приватизації даної земельної ділянки. Це соціальне
питання, даний проект рішення був розроблений управлінням земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.
Марковський І.І.:
Ставлю на голосування пропозицію, внесену депутатом Краснокутським
О.В. Хто за те, щоб включити дане питання до проекту порядку денного
тридцять дев'ятої сесії міської ради, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 2,
“проти” – 0,
“не голосували” – 14.
Прийнято.
Також на узгоджувальній нараді було запропоновано виключити з
розгляду два питання:
1. Про затвердження Програми передачі гуртожитків до комунальної
власності територіальної громади м. Кіровограда на 2014-2015 роки (проект
рішення за реєстраційним № 3453). Порядковий номер 13.
2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від
16.10.2012 № 2065 (проект рішення за реєстраційним № 3448). Порядковий
номер 182.
Хто за те, щоб виключити дані питання з порядку денного, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 63,
“утримались” – 1,
“проти” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Марковський І.І.:
У кого є пропозиції щодо внесення змін та доповнень щодо проекту
порядку денного тридцять дев'ятої сесії міської ради? Будь ласка.
Топчій П.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Звертаюсь до всіх колег з пропозицією зняти з розгляду порядку денного
питання що стосуються виділення земельних ділянок під гаражне будівництво.
Зараз я озвучу номери за порядком питань цих проектів рішень: 67, 69, 70, 71,
72, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 110, 111, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 134, 135, 138, 139,
146, 147, 149, 151, 156, 165, 174. Хотів би нагадати колегам про те, що 29 січня
2013 року нами було прийнято рішення № 2231“Про затвердження Тимчасового
положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста
Кіровограда”. Мабуть, у багатьох із вас виникають сумніви щодо відповідності
даних рішень Тимчасовому положенню, тому прошу підтримати мою
пропозицію про зняття з розгляду даних питань та доручити відповідному
профільному управлінню ще раз перевірити їх на відповідність даному
положенню. Окремо хотів би попросити Вас, Іване Івановичу, дати доручення
заступнику, який керує галуззю житлово-комунального господарства, проводити
поточну інвентаризацію гаражів вже наявних, до 1-го березня кожного року, та
аби ЖЕКи і КРЕПи надавали таку інформацію.
Марковський І.І.:
Які ще будуть пропозиції? Будь ласка.
Ковальчук О.М., депутат міської ради (член ради депутатської групи
“Громадський актив”):
Шановні колеги! Є пропозиція — кожне питання стосовно гаражів
розглянути окремо згідно з порядком денним і заслухати начальника управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської
ради, аби він доповідав по кожному питанню — де інвалід І чи ІІ групи, або де
учасник бойових дій, а потім приймати рішення по кожному проекту окремо.
Марковський І.І.:
Які ще будуть пропозиції? Якщо немає, тоді я ставлю на голосування
пропозицію Топчія П.С. про зняття з порядку денного питань стосовно
виділення земельних ділянок під розміщення гаражів. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“утримались” – 4,
“проти” – 0,
“не голосували” – 34.
Не прийнято
Марковський І.І.:
Дана пропозиція не набрала потрібної кількості голосів, тому будемо
розглядати питання згідно із законодавством. Хто за пропозицію
Ковальчука
О.М. про те, аби доповідач Пидорич В. О., начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища при розгляді
кожного проекту повинен назвати номер проекту, прізвище ім'я по-батькові, чи
це є інвалід і якого захворювання і чи на нього розповсюджується Тимчасове
положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного
будівництва. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 15.
Прийнято.
Пропоную затвердити порядок денний тридцять дев'ятої сесії
Кіровоградської міської ради в цілому з урахуванням внесених змін та
доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 59,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3200 “Про затвердження порядку денного
тридцять дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання”
(додається).
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Переходимо до розгляду питань порядку денного тридцять дев'ятої сесії
міської ради. У нас присутній народний депутат Табалов Андрій
Олександрович, прошу надати йому слово.
Табалов Андрій Олександрович, народний депутат України:
Шановні колеги, шановний головуючий!
Хочу сказати, що ситуація в житлово-комунальному господарстві міста є
досить критичною і підняття тарифів — це не вихід. Але потрібні дієві і реальні
реформи. І декілька рішень, прийнятих сьогодні, можуть покласти початок
нового реформування житлово-комунального господарства міста. Трошки
історії: лише за 2013 рік до моєї громадської приймальні надійшло більше 100
колективних звернень від кіровоградців, які торкались виключно стану справ у
житлово-комунальному секторі. Починаючи від скарг на ліфти, які не працюють
і закінчуючи проханнями відремонтувати діряві труби тепломереж. У цьому
році скарг менше не стає. А стан житлово-комунальної сфери міста не
змінюється. Окрім проблем, що існували роками, цього року ми маємо нові. У
2014 році має місце скорочення фінансування регіонів із державного бюджету,
це співпало з суттєвим підвищенням тарифів на комунальні послуги,
насамперед газу та опалення, що відіб'ється на доходах громадян і матимемо
наслідком не лише справедливе невдоволення кіровоградців, а і збільшення
неплатежів за комунальні послуги. Адже доходи людей за останній рік не
змінились, натомість тарифи на послуги зросли, що не є справедливим, тож без
реформування сектору житлово-комунального господарства ми в майбутньому

будемо мати поступове щорічне підвищення тарифів при незмінно низькій
якості комунальних послуг. Якщо залишити все як є — у найближчі 5-10 років
ми можемо стати свідками початку руйнації житлового фонду і мереж не тільки
міста Кіровограда, а й усієї країни. Тому те, як саме реформувати житловокомунальне господарство, ми повинні вирішувати вже зараз.
Минулого року я ініціював проведення круглого столу щодо
реформування житлово-комунального господарства в нашому місті і почув
багато критики від кіровоградців і працівників комунальної сфери на адресу
КП “Кіровограджитлосервіс”, яке було створено у 2012 році і на щастя вже
ліквідовано. Найбільше критики від учасників круглого столу було стосовно
реформування сфери обслуговування житлового фонду та прибудинкових
територій міста Кіровограда, а також, про те, що передачу житлового фонду
нашого міста в одні руки “провернули” без обговорення з громадою, яке треба
було б провести в першу чергу. Будь-яка реформа має будуватись на основі
конкретних потреб та інтересів людей, які відчують на собі дію даних реформ і
повинна бути обговорена з ними дуже детально. Натомість у нас кіровоградців
звикли ставити до відома, не залучати до активної участі, не питати — чи
потрібні зміни і які саме. Саме через це у мене виникла ідея декількох
законопроектів, я є автором, які регулюють прозорість роботи ЖЕКів та
КРЕПів. Основною метою цих проектів є підвищення прозорості роботи
системи житлово-комунального господарства, а також надання можливості
людям впливати на прийняття рішень влади на місцях відносно комунального
майна. Я сподіваюсь на те, що будуть прийняті закони щодо децентралізації
влади і це питання відпаде само по собі, тому що всі рішення щодо
комунального майна, земельних ділянок і багато іншого повинні прийматися
саме на місцевому рівні. Зокрема одним із законопроектів пропонується
зобов'язати ЖЕКи звітувати через ЗМІ й оприлюднювати інформацію про свою
фінансову діяльність. Громадяни повинні знати, як формується тариф, які його
складові, за що саме вони щомісячно сплачують ЖЕКам, на які цілі
витрачаються кошти. Непрозорість і закритість роботи ЖЕКів напряму
пов'язана з іншою проблемою в системі ЖКГ не тільки нашого міста, а й усієї
країни — це корупція. Більшість реформ старої влади — це стандартні
корупційні схеми, які будувались попередньою владою під себе. Тарифи
підвищуються саме через корупцію в системі ЖКГ і без вирішення цієї
проблеми неможливе ефективне реформування усієї галузі.
І на завершення свого виступу я хотів би сказати: ще одна спроба
реформувати житлово-комунальну сферу не має права стати невдалою.
Ліквідація ЖЕКів та комунальних підприємств міста шляхом об'єднання — це
рішучий крок, що потребує ретельного вивчення та обговорення. Але також ми
не повинні робити це дуже довго. Про нововведення тільки заявлено, а на мою
громадську приймальню вже ідуть листи з проханням розібратись і зупинити
реформування. Людям просто треба роз'яснити і надати більше інформації. Моя
пропозиція: діяти швидко, але разом із тим залучати громадян міста до
обговорення і вирішення проблеми. Що дасть нам об'єднання, чи підвищиться
якість послуг, чи зробить прозорим використання грошей? Люди хочуть мати

якісну послугу за помірні гроші. Хочу наголосити: просто зміна форми
власності чи юридичної адреси не буде реформою, результатом має стати
підвищення якості послуг та прозорість роботи комунальних підприємств.
Тільки в такому разі зміни відчують кіровоградці, тільки тоді запланована
реформа ЖКГ має шанси на успішне проведення і не повторить долю так званої
транспортної реформи. Дякую за увагу, я готовий до співпраці. Сподіваюсь, що
правильні рішення будуть прийняті.
Калкіна Л.І. депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Реформа давно потрібна, але питання таке: скільки коштів, як народний
депутат, Ви плануєте залучити з державного бюджету для даної реформи, тому
що будь-яка реформа потребує коштів.
Табалов А.О.:
По-перше, якщо ми працюємо в тій системі, яка є — тобто
централізований державний бюджет, то на 2014 рік у систему ЖКГ країни було
закладено 1,4 млрд грн. Цих коштів було б достатньо на один рік для того щоб
почати процес капітального ремонту будинків, будувати котельні. Стосовно
грошей, то я вважаю що місту потрібно до 10 млрд грн. Але це програма не на
один рік. Це повинно робитись поступово і на першому етапі маємо отримати
хоча б до 50 млн грн для міста Кіровограда (в цьому році це нереально, бо вже
прийнятий бюджет). На наступний рік ми будемо закладати кошти для
Кіровограда на капітальний ремонт будинків
Марковський І.І.:
Шановні колеги! Продовжуємо роботу сесії.
Перше питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. З
даного питання доповім я.
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло
10 депутатських запитів депутатів міської ради щодо надання матеріальної
допомоги мешканцям міста, з них 9 колективних.
Зачитав депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради
Зайцева А.М. від 07.07.2014 № 700/6-дз та дев'ять колективних депутатських
запитів депутатів міської ради від 19.06.2014 № 696/6-дз-к, від 20.06.2014
№№ 697/6-дз-к, 698/6-дз-к, від 24.06.2014 №699/6-дз-к,
від 10.07.2014 №
701/6-дз-к, від 11.07.2014 № 702/6-дз-к, від 14.07.2014
№№703/6-дз-к,
704/6-дз-к, 706/6-дз-к (додаються) та ознайомив депутатів з проектом
рішення міської ради “Про депутатські запити депутатів Кіровоградської
міської ради”.
Пропоную підтримати оголошені депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради та прийняти проект рішення з даного питання в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:

“за” – 67,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3201 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Також надійшов депутатський запит від депутата Дриги В.В. (зачитує
депутатський запит Дриги В.В. від 14.07.12014 № 705/6-дз про капітальний
ремонт центральної дороги вулиці Кіровоградської, додається). Хто за те щоб
підтримати депутатський запит Дриги В.В. прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 46,
“утримались” – 5,
“проти” – 2,
“не голосували” – 16.
Прийнято рішення № 3202 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Дриги В.В.” (додається).
Марковський І.І.:
В кого ще є пропозиції, будь ласка.
Тарасенко О.І., депутат міської ради (депутатська група “Громадський
актив”) оголосив колективний депутатський запит
від 15.07.2014 №
716/6-дз-к про надання матеріальної допомоги мешканцям міста Кіровограда
(додається).
Марковський І.І.:
Хто за те щоб підтримати колективний депутатський запит, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 65,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3203 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
В кого ще є пропозиції, будь ласка.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“За добробут міста”):
Шановні депутати! 27.03.2014 міська рада прийняла рішення № 2902 по
моєму депутатському запиту (зачитує депутатський запит
від

27.03.2014 № 659/6-дз про роботу громадського транспорту). Пройшло більш
ніж три місяці, але ситуація не виправлена. Люди продовжують страждати від
недбальства чиновників. 29.04.2014 я отримав відповідь від управління
розвитку транспорту та зв'язку, де було написано дуже багато, але ні про що.
Шановні колеги! Я вважаю і закликаю вас, щоб чиновники поважали депутатів
та їх виборців. Тому, я пропоную: по-перше, негайно здійснити організаційні
заходи щодо продовження маршруту 1-ц до зупинки “Лісопаркова”; по-друге,
здійснити інші заходи по проведенню транспортної мережі відповідно до
потреб мешканців міста та законодавчих актів України. Пропоную підтримати
мій депутатський запит і зобов'язати управління розвитку транспорту та зв'язку
здійснити відповідний комплекс заходів.
Марковський І.І.:
Хто за те щоб підтримати депутатський запит депутата Краснокутського
О.В. і направити його до управління розвитку транспорту та зв'язку, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 64,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3204 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Марковський І.І.: в кого ще є пропозиції, будь ласка.
Юрченко І.А., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):
Шановні депутати! Я звертаюсь до вас із колективним депутатським
запитом від групи “За добробут міста” (зачитує колективний депутатський
запит від 15.07.2014 № 708/6- дз-к про упорядкування роздрібної торгівлі
пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста
Кіровограда).
Марковський І.І.:
Прошу підтримати колективний запит і доручити заступнику міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченку С.С.
опрацювати запит та поінформувати депутатів міської ради про результати
розгляду запиту на наступному засіданні тридцять дев'ятої сесії міської ради.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 59,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3205 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Стрижаков А.О., депутат міської ради, позафракційний, зачитав
депутатський запит від 15.07.2014 № 709/6-дз про передачу дитячих
майданчиків на баланс комунальних підприємств міста (додається).
Марковський І.І.:
Прошу підтримати депутатський запит і доручити головному управлінню
житлово-комунального господарства опрацювати даний запит та підготувати
інформацію про виконання даного рішення депутату міської ради Стрижакову
А.О. та управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 17.
Прийнято рішення № 3206 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Стрижакова А.О.” (додається).
Бойко С. В., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”), зачитав чотири колективні
запити від 15.07.2014 №№ 719-дз-к, 718-дз-к, 717-дз-к, 720-дз-к про надання
матеріальної допомоги мешканцям міста Кіровограда (додаються).
Марковський І.І.:
Хто за те щоб підтримати колективні депутатські запити, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 66,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3207 “Про колективні депутатські запити
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Шутка В.В., депутат міської ради (депутатська група “Громадський
актив”), зачитав колективний депутатський запит від 15.07.2014
№
710/6-дз-к про надання матеріальної допомоги мешканцям міста Кіровограда
(додається).
Марковський І.І.:
Хто за те щоб підтримати колективний депутатський запит, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 66,
“утримались” – 0,

“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3208 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Топчій П.С. депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”), оголосив депутатський запит від
15.07.2014 № 711/9-дз про надання матеріальної допомоги мешканцям міста
Кіровограда (додається).
Марковський І.І.:
Хто за те щоб підтримати депутатський запит депутата Топчія П.С.,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 63,
“утримались” – 2,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3209 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Топчія П.С.” (додається).
Горбунов О.В., депутат міської ради (голова депутатської групи
“Спільний дім”), оголосив колективний депутатський запит від 15.07.2014
№ 712/6-дз-к про надання матеріальної допомоги мешканці міста Кіровограда
(додається).
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція підтримати даний колективний депутатський запит.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 67,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3210 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Калкіна Л.І. депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”) оголосила депутатський запит №
1 від 15.07.2014 № 713/6-дз про врегулювання роботи маршрутного таксі № 14.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція підтримати даний депутатський запит. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 66,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3211 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Калкіної Л.І.” (додається).
Калкіна Л.І. депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”) оголосила депутатський запит №
2 від 15.07.2014 № 714/6-дз про поновлення роботи маршрутного таксі
№
117.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція підтримати даний депутатський запит. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 65,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3212 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Калкіної Л.І.” (додається).
Калкіна Л.І. депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”) оголосила депутатський запит №
3 від 15.07.2014 № 715/6-дз про поновлення роботи маршрутного таксі № 45.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція підтримати даний депутатський запит. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 66,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3213 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Калкіної Л.І.” (додається).
Марковський І.І.:
В кого ще є пропозиції, будь ласка.
Табалов С.М. депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. Я хочу вернуться к

вопросу по пивным палаткам и не только. Я хочу напомнить коллегам, — мы
два с половиной года назад единогласно приняли решение о запрете торговли
алкогольными и табачными изделиями в радиусе триста метров от школьных и
дошкольных заведений (Рішення Кіровоградської міської ради
від
31.05.2011 № 570 “Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними
та слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда»). Поэтому у
меня просьба к депутатам поддержать меня. Я вношу такое предложение —
провести инвентаризацию не только пивных палаток по дислокации, которая на
исполкоме была утверждена, а и контроля над выполнением того решения,
которое мы с вами принимали два с половиной года назад и на ближайшей
сессии попросить курирующего зама или начальника управления торговли
доложить нам о том, что сделано по поводу того решения, которое мы с вами
принимали. Спасибо.
Марковський І.І.
Вважати депутатським запитом?
Табалов С.М.:
Да.
Марковський І.І.
Хто за те, щоб підтримати депутатський запит, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 66,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3214 “Про усний депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Табалова С.М.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміни
в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за
реєстраційним № 3476. З даного питання доповім я.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 66,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3215 “Про зміни в складі постійних комісій
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про зміни в складі тимчасових контрольних комісій Кіровоградської міської
ради”. Проект рішення за реєстраційним № 3477. З даного питання доповім я.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 65,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3216 “Про зміни в складі тимчасових
контрольних комісій Кіровоградської міської ради ” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради шостого скликання”. Проект рішення без реєстраційного номера.
Даним рішенням пропонується вивести зі складу виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради Сибірцева Василя Івановича та Чорновола
Михайла Івановича. Поясню, що Чорновол М. І. ще у грудні минулого року
звернувся з заявою з проханням скласти повноваження члена виконкому у
зв'язку з великим завантаженням на роботі.
Терзов Д.С., депутат міської ради, (член ради депутатської групи
“Громадський актив”):
Прошу поставить вопрос о выводе из членов исполнительного комитета
Бегун А.П., которая отказалась голосовать за уменьшение тарифов на проезд
для населения, тем самым лоббируя интересы предприятия, к которому имеет
отношение. Прошу поставить на голосование данную кандидатуру.
Горбунов О.В., депутат міської ради (голова депутатської групи
“Спільний дім”):
Шановні колеги! Я вношу пропозицію — голосувати за кожну
кандидатуру окремо.
Колюка О.С., начальник юридичного управління міської ради:
Хочу звернути увагу, що пропозиції щодо змін складу виконавчого
комітету вносяться виключно міським головою.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція голосувати за кожну кандидатуру окремо. Хто за те,
щоб вивести зі складу виконавчого комітету Сибірцева Василя Івановича,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“утримались” – 8,

“проти” – 6,
“не голосували” – 33.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Хто за те, аби вивести зі складу виконавчого комітету міської ради
Чорновола Михайла Івановича за його власним бажанням, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 3,
“проти” – 5,
“не голосували” – 12
Прийнято.
Марковський І.І.:
Хто за те, аби вивести зі складу виконавчого комітету міської ради Бегун
Аліну Петрівну, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 2,
“проти” – 4,
“не голосували” – 16
Прийнято.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 1,
“проти” – 2,
“не голосували” – 18.
Прийнято рішення № 3217 “Про внесення змін до персонального
складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради шостого
скликання” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради шостого скликання”. Проект рішення без реєстраційного номеру. З
даного питання доповім я. Даним проектом рішення пропонується ввести нових
членів до виконавчого комітету міської ради.
Шведов В.М., депутат міської ради (депутатська група “За добробут

міста”):
Почему нам этих людей, которые в списке, не представляли на группах и
комиссиях, а также кто их предлагал и по какому принципу.
Марковський І.І.:
Склад виконавчого комітету пропонує міський голова, а в даному випадку
я виконую його обов’язки.
Руссу О.І., співкоординатор організації “Правий сектор” в місті
Кіровограді:
У зв'язку із ситуацією, що склалася в країні, ми всі розуміємо позицію
комуністичної партії. У мене є питання по рішенню про склад виконавчого
комітету, а саме по Шаповаловій Валентині Федорівні — першого секретаря
міського комітету комуністичної партії України. Шановні депутати, є прохання
до всіх — проголосувати окремо за кожну кандидатуру.
Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний):
Мені здається, що було б логічно ввести до складу виконавчого комітету
голів Ленінської та Кіровської районних у м. Кіровограді рад. Вони виконують
значний обсяг роботи і ми їм передали частину повноважень.
Марковський І.І.:
Згідно із законом України “Про місцеве самоврядування” голова районної
у місті ради в обов'язковому порядку входить до складу виконавчих комітетів
тих районних у місті рад, які вони очолюють. Ставлю на голосування
пропозицію Садового М.І., хто за те, аби включити до складу виконавчого
комітету міської ради голову Кіровської районної у
м. Кіровограді
ради, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“утримались” – 12,
“проти” – 2,
“не голосували” – 29
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Є пропозиція обрати членом виконавчого комітету міської ради Глущака
Юрія Юрійовича, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 2,
“проти” – 1,
“не голосували” – 22
Прийнято.
Марковський І.І.:
Є пропозиція обрати членом виконавчого комітету міської ради Гончара

Валерія Олександровича, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 2,
“проти” – 0,
“не голосували” – 17
Прийнято.
Марковський І.І.:
Є пропозиція обрати членом виконавчого комітету міської ради
Запорожана Сергія Віталійовича, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 3,
“проти” – 0,
“не голосували” – 17.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Є пропозиція обрати членом виконавчого комітету міської ради
Кочерженка Юрія Михайловича, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 16.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Є пропозиція обрати членом виконавчого комітету міської ради
Ратушняка Олександра Михайловича, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 4,
“проти” – 0,
“не голосували” – 15.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Є пропозиція обрати членом виконавчого комітету міської ради Марченко
Оксану Анатоліївну, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“утримались” – 1,

“проти” – 0,
“не голосували” – 14.
Прийнято.
Терзов Д.С., депутат міської ради, (член ради депутатської групи
“Громадський актив”) попросив дати перерву.
Марковський І.І.:
Оголошується перерва на 10 хвилин.
Після перерви об 11.50 год.
За результатами реєстрації системи “Рада-В”в залі
присутній 59 депутатів.
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Після перерви зареєструвалося 59 депутатів. Кворум, необхідний для
роботи сесії, є.
Терзов Д.С., депутат міської ради, (член ради депутатської групи
“Громадський актив”):
Уважаемый Иван Иванович! Уважаемые коллеги! Попрошу кандидатуру
Шаповаловой Валентины Фёдоровны как члена исполнительного комитета не
рассматривать.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція зняти з розгляду кандидатуру Шаповалової
Валентини Федорівни, хто за, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 23.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 14.
Прийнято рішення № 3218 “Про внесення змін до персонального
складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради шостого
скликання” (додається).
Марковський І.І.:

У нас в залі присутні мешканці гуртожитку, який знаходиться по
просп. Університетському. На наступній сесії буде виноситись питання по
даному об'єкту, тому пропоную надати слово одному із присутніх, це
Бондаренко Світлана Петрівна.
Бондаренко С.П. розповіла про проблеми даного будинку, який належить
приватному підприємству “Вагран”, а саме про те, що в їхньому будинку
ніколи не робився ремонт, часто відсутні вода та світло. Мешканці за свої
гроші ремонтували підвальні приміщення та відновлювали дах. А також про
нарахування мешканцям неіснуючих боргів і загрози виселення з гуртожитку.
Бондаренко С.В. від імені всіх мешканців звернулась до депутатів про допомогу
в розгляді їхнього питання щодо відміни тарифів на послуги, які не надаються.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
дострокове припинення повноважень депутата міської ради” (проект рішення
без номера). Надійшла заява від депутата міської ради Шворак Олени
Валеріївни про складання депутатських повноважень.
Хто за те, щоб задовольнити заяву Шворак Олени Валеріївни, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 42,
“утримались” – 5,
“проти” – 1,
“не голосували” – 17.
Прийнято рішення № 3219 “Про дострокове
повноважень депутата міської ради ” (додається).

припинення

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 05.06.2012 № 1696
“Про затвердження нової редакції Положення про постійні комісії
Кіровоградської міської ради шостого скликання” (проект рішення без номера).
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 3,
“проти” – 3,
“не голосували” – 18.
Прийнято рішення № 3220 “Про внесення змін до рішення

Кіровоградської міської ради від 05.06.2012 № 1696 „Про затвердження
нової редакції Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради
шостого скликання” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна ”. Проект рішення за реєстраційним № 3534.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 56,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3221 “Про передачу майна” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доручення”. Проект рішення за реєстраційним № 3504.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 21.
Прийнято рішення № 3222 “Про доручення” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 3463. Доповідає
Масло Л.Я. – начальник управління апарату Кіровоградської міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 3223 “Про внесення змін та доповнень до
Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2780
“Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів
Кіровоградської міської ради шостого скликання на 2014 рік”. Проект рішення
за реєстраційним № 3346. Доповідає Масло Л.Я. – начальник управління
апарату Кіровоградської міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3224 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2780 “Про затвердження
Програми забезпечення умов діяльності депутатів Кіровоградської міської
ради шостого скликання на 2014 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
погодження організаційної структури та штатних розписів центрів первинної
медико-санітарної допомоги м. Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3333. Доповідає Макарук О.О. – начальник управління охорони здоров'я
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 1,
“проти” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3225 “Про погодження організаційної
структури та штатних розписів центрів первинної медико-санітарної
допомоги м. Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про

внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 січня 2013 року № 2204 “Про затвердження Програми інформатизації
виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки”. Проект
рішення за реєстраційним № 3339. Доповідає Бабаєва О.В. – завідувач сектора
інформаційного та комп’ютерного забезпечення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 56,
“утримались” – 3,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3226 “Про внесення змін до додатка до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року № 2204 “Про
затвердження
Програми
інформатизації
виконавчих
органів
Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним №
3454. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської ради.
Бочкова Л.Т. - начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати! На ваш розгляд виноситься проект рішення за
№
3454, що стосується змін до міського бюджету на 2014 рік. Проектом рішення
передбачається залучення субвенцій з обласного бюджету на 5 млн грн, в тому
числі по загальному фонду Департаментом охорони здоров'я обласної
державної адміністрації виділена субвенція в сумі 3 600 тис. грн для лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет. По спеціальному фонду — на
будівництво та реконструкцію доріг виділено субвенцію з обласного бюджету 1
350 тис. грн .
Краснокутський О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії
міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування та
соціально-економічного розвитку (депутатська група “Громадський
актив”):
Під час розгляду даного проекту рішення на комісії міської ради з питань
бюджету, фінансів, податків, планування та соціально-економічного розвитку
ми заслухали представників управління охорони здоров'я та інших управлінь та
вирішили:
1. Погодити збільшення видатків по управлінню охорони здоров'я
Кіровоградської міської ради за кодом 081009 “Забезпечення централізованих
заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” та за
кодом

2730 “Інші виплати населенню” в сумі 3 653,7 тис. грн. Внести вищезазначені
зміни до проекту рішення Кіровоградської міської ради
№ 3454.
2. В зв'язку з завершенням будівництва ІІ черги соціального гуртожитку
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування було прийнято
рішення “Погодити виділення коштів з бюджету розвитку в сумі 109,4 тис. грн
для оснащення Кіровоградського міського соціального гуртожитку для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Внести вищезазначені
зміни до проекту рішення Кіровоградської міської ради
№ 3454”.
3. Також була пропозиція від управління капітального будівництва
доповнити проект рішення № 3454 додатком № 7, матеріали вам роздано.
Калкіна Л.І., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
В мене запитання до начальника фінансового управління міської ради
щодо виплати заробітної плати управлінню соціального захисту Ленінського
району. Я знаю, що знімаються кошти, чи це відіб'ється на оплаті працівників, в
яких і так ставки невеликі.
Бочкова Л.Т.:
Рішенням міської ради виділялась додаткова дотація Ленінському району
в сумі 880 тис. грн, але на даний час у зв'язку з непроведенням сесії Ленінського
району ці кошти не використовуються і не включені до бюджету району.
Пропонується проектом рішення № 3454 зменшити суму 880 тис. грн на 300
тис. грн і залишити 580 тис. грн, які підуть на забезпечення заробітної плати
працівникам управління соціального захисту Ленінського району.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 57,
“утримались” – 2,
“проти” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
Пропоную рухатись за процедурою: депутат Краснокутський О.В.
озвучив одразу 3 пропозиції змін до бюджету. По-перше, кожна з них має бути
поставлена на голосування окремо. По-друге, дайте відповідь, за рахунок чого
будуть збільшуватись озвучені видатки, звідки беруться кошти?
Бочкова Л.Т.:
Перша пропозиція була включена до проекту рішення. Друга пропозиція,
по соціальному гуртожитку, фінансується із залишку бюджету розвитку (109.4
тис. грн), тобто джерела фінансування є. Третя пропозиція — додаток № 6, який
роздано, це пропозиція від управління капітального будівництва про
перерозподіл видатків і уточнення назви об'єктів.

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ті субвенції, які ми з вами затверджуємо на
початку року, вони проходять саме через управління соціального захисту як
Кіровського так і Ленінського районів, і всі люди, які працюють в управлінні,
абсолютно не винні в тому, що депутати не засідають і не вирішують проблеми.
У мене єдине питання до начальника фінансового управління міської ради: в
разі прийняття даного рішення, чи буде можливість повернути потім дані
кошти, якщо депутати запрацюють?
Бочкова Л.Т.:
Якщо це питання буде подано, будуть розглянуті розрахунки і якщо буде
необхідність для виділення додаткових коштів, то рішення буде розглянуто.
Краснокутський О.В. ще раз пояснив важливість прийняття рішення з
урахуванням пропозицій комісії міської ради з питань бюджету, фінансів,
податків, планування та соціально-економічного розвитку.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
доповненнями та пропозиціями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 4,
“проти” – 2,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 3227 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський
бюджет на 2014 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської ради
від
29 січня 2014 року № 2778 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 29 січня 2013 року № 2205 “Про затвердження Програми з
розвитку і управління персоналом в Кіровоградській міській раді на 2013-2015
роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3455. Доповідає Балакірєва С.М. –
начальник відділу кадрової роботи міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3228 “Про внесення змін до додатка до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2778 “Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року № 2205
“Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в
Кіровоградській міській раді на 2013-2015 роки” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда завершеного будівництвом об’єкта
“Реконструкція театральної площі у м. Кіровограді (перша черга)”. Проект
рішення за реєстраційним № 3341. Доповідає Хачатурян О.С. – начальник
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради.
Пропонується взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 60,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням пропозиції, яку
внесла комісія з питань житлово-комунального господарства та
енергозбереження, а саме: у пункті 2 рішення міської ради слова
“Кіровоградського комунального підприємства по утриманню шляхів” (тому що
дане підприємство не працює і фактично є банкрутом), замінити на слова
“управління комунальної власності та приватизації”.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі
змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 57,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3229 “Про надання згоди на безкоштовне
прийняття
до
комунальної
власності
територіальної
громади

м. Кіровограда завершеного будівництвом об’єкта “Реконструкція
театральної площі у м. Кіровограді (перша черга)” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК “Хліб України”. Проект рішення за
реєстраційним № 3312. Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Прошу підтримати даний проект рішення, він вже виносився на розгляд
попередньої сесії міської ради, але не набрав відповідної кількості голосів. Дане
підприємство є банкрутом, призначений ліквідатор, є рішення суду щодо
зобов'язання Кіровоградській міській раді прийняти до комунальної власності
зазначені гуртожитки.
Табалов С.М., депутат міської ради (позафракційний):
Какое состояние этих общежитий?
Хачатурян О.С.:
Дані житлові будинки знаходяться в задовільному стані. Фактично це
житлові будинки, які мають одноповерхову забудову, як приватний сектор.
Табалов С.М.:
У меня есть предложение: если создаётся ОСББ, то нужно передавать дом
в нормальном состоянии, т.е. сделать ремонт всех коммуникаций.
Марковський І.І.:
Пропоную розпорядженням міського голови створити комісію, вивчити
питання і винести на розгляд на наступне засідання сесії. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 14.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2769 “Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг
та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік”. Проект
рішення за реєстраційним № 3458. Доповідає Хачатурян О.С. – начальник
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради.
Калкіна Л.І., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Я пропоную до даної Програми включити ремонт невеличкого відрізку
дороги біля “АТБ” біля центрального ринку по вул. Пашутінській (від
вул
Преображенської до вул. Покровської).
Марковський І.І.:
Я пропоную дати доручення заступнику міського голови запросити
директора “АТБ” та директора центрального ринку та запропонувати їм
відремонтувати дану територію дороги.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 59,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3230 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2769 “Про
затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік”
(додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді
м. Кіровограда, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах”.
Проект рішення за реєстраційним № 3501. Доповідає
Хачатурян О.С. –
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.
Шведов В.М., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”) виступив з різкою критикою щодо реформування житловокомунального господарства та створення житлово-експлуатаційних
організацій, а також заявив, що депутатська група “За добробут міста” не
підтримує дану реформу і попросив інших депутатів також не голосувати за
блок даних питань.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 3231 “Про затвердження Переліку житловокомунальних послуг у житловому фонді м. Кіровограда, право на
здійснення яких виборюється на конкурсних засадах” (додається).
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”) попросив дати перерву на 20 хвилин.
Марковський І.І.:
Оголошується перерва на 20 хвилин.
Після перерви об 13.40 год.
За результатами реєстрації системи “Рада-В”в залі
присутній 57 депутатів.
Марковський І.І. надав можливість виступити мешканцям міста.
Лисенко Раїса Андріївна, Тихомирова Інна Григорівна, Жабчик Лідія
Григорівна виступили з критикою щодо реформування житлово-комунального
господарства та створення житлово-експлуатаційних організацій.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ”, затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу житлового фонду
та матеріальних цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 3496.
Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Краснокутський О.В., депутат міської ради, (депутатська група
“Громадський актив”):
В мене є два питання до доповідача: по-перше, який відсоток
адміністрування послуг складає на даний час в середньому по КРЕПах і подруге, чи все добре з майном територіальної громади в управлінні у КРЕПів?
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Дані проекти рішень пов'язані з попереднім рішенням “Про затвердження
Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді
м. Кіровограда,
право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах”. Ми лише
приводимо дані проекти рішень до вимог чинного законодавства, а саме до
закону України “Про надання житлово-комунальних послуг”. Це не
реорганізація житлово-комунального господарства в принципі, ми лише
працюємо в правовому полі. Адміністрування послуги на даний час займає
дуже велику складову, а саме близько 80 %, а решта 15-20% складає саме
надання послуги. У зв'язку з прийняттям даних рішень і укрупненням житловокомунальних підприємств ми зменшуємо адміністрування — більше коштів

буде спрямовано на надання послуг
Дійсно на даний час наші житлово-комунальні підприємства мають дуже
великі борги по різним напрямкам. Але ці борги не створились за рік-два. Вони
накопичувались останні сім - вісім років і фактично ці борги тягнуть наші
підприємства вниз, тому що вони оплачують штрафні санкції, які наростають на
борги. На даний час все майно наших комунальних підприємств, за
виключенням деяких, знаходяться в податковій заставі.
Масового скорочення працівників КРЕПів та ЖЕКів станом на сьогодні
не передбачається.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
Ми отримали документи з даними реформами житлово-комунального
господарства за 5 днів до сесії міської ради згідно з Регламентом. А скажіть,
будь ласка, чи відбувались якісь круглі столи із залученням спеціалістів у галузі
ЖКГ, чи були проведені в м. Кіровограді громадські слухання з даного питання
і чи знають кіровоградці, що готується зараз така реформа, яка буде ставитись
зараз на голосування?
Хачатурян О.С.:
Я, відповідаючи на Ваше запитання, все-таки скажу, що це не реформа і
не реорганізація, це лише виконання закону України, який було прийнято
10.04.2014 і який вступив в дію з травня місяця. Тобто ми приводимо житловокомунальне господарство у відповідність до прийнятих законодавчих актів і на
рекомендацію антимонопольного комітету та інших організацій, які задіяні в
адмініструванні і нагляді за житлово-комунальним господарством. Заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради доповідав на
апаратній нараді щодо даних проектів рішення і в засобах масової інформації
дані аспекти теж звучали. Згідно з Регламентом ніхто не забороняє
депутатському корпусу отримувати дані проекти рішень раніше, вивчити їх,
якщо вони знаходяться в управлінні апарату міської ради. Проекти рішень були
надані раніше й оприлюднені на сайті міської ради.
Тітов Ю.О., депутат міської ради (керівник ради депутатської групи
“За добробут міста”):
А что, в законодательстве так и написано — что мы должны создать
именно четыре ЖЕКа?
Хачатурян О.С.:
На даний час всі наші ЖЕКи і КРЕПи знаходяться у борговій ямі і не
мають права брати участь у конкурсних відборах, тому що перша умова
конкурсу — це подання довідки про відсутність заборгованості, а новостворені
ЖЕО це зможуть зробити.
Осетров Г.І., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради:
Шановні депутати! Хочу вам розповісти про ситуацію. На сьогодні ЖЕКи
і КРЕПи мають заборгованість 16 млн грн і не спроможні надавати будь-які
послуги. За цей рік ЖЕКи зібрали менше коштів ніж вони витратили на

заробітну плату. Кошти людей, які вони сплачують за утримання будинків
повинні іти на утримання будинків, а не на зарплату працівникам ЖЕКу. Дана
реформа дозволить нам показати мешканцям міста, що ми думаємо про них, а
не про керівників ЖЕКів, у яких на сьогодні зарплата по 7-8 тис. грн. Я прошу
всіх, якщо ви піклуєтесь про те, аби не підвищувались тарифи, не піднімались
ціни на воду, на світло, прийняти дане рішення.
Тітов Ю.О.:
Чому саме чотири ЖЕО, а не 3 чи 5?
Осетров Г.І.:
Територія міста поділена на зони. Ми об'єднуємо декілька ЖЕКів в один.
Всі їхні контори залишаться на тих самих місцях, де будуть знаходитись
бухгалтери, паспортисти, які будуть надавати адмінпослуги.
Онул Л.А., депутат міської ради (голова депутатської фракції
політичної партії “УДАР Віталія Кличка”):
Все що було озвучено працівниками даної влади — це юридичний підхід.
Господарського підходу тут немає. Що буде з тими ЖЕКами, у яких виникла
заборгованість. Я вважаю, треба перенести дане питання, вивчити всю
структуру комунальних підприємств, зробити незалежний аудит всіх
підприємств. Ми не знаємо, хто визначав всі ті цифри, які ви озвучили по
заборгованості. За місяць нормальний аудит такої кількості підприємств
зробити неможливо, тим більше зробити досконалу адміністративну реформу.
Ми вже зробили ганебну транспортну і медичну реформи. Треба робити
реструктуризацію, але не таким чином.
Осетров Г.І.:
Найпершим моїм завданням на посаді заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради було доручення секретаря міської
ради Марковського І.І. виконати фінансовий моніторинг роботи всіх
підприємств ЖКГ, що і було зроблено. Відповідно до перевірки
контролюючими органами, які надали свої висновки, заборгованість по ЖЕКам
і КРЕПам — 16 млн грн. Ми повинні думати, що буде завтра, а борги ми будемо
поступово державі повертати.
Сємєнін Ю.І., начальник КРЕПу № 3, запитав, що буде з
працевлаштуванням людей, які підпадуть під скорочення.
Осетров Г.І.:
Всі люди будуть працевлаштовані.
Зюзь Р.О., начальник ЖЕКу № 1 пдтримала створення ЖЕО і нагадала,
що через заборгованості ЖЕКів та КРЕПів буде неможливо підготуватись до
опалювального сезону.
Табалов С.М. депутат міської ради (позафракційний) поцікавився долею
аварійної служби 1580.
Осетров Г.І.:
Служба по ліквідації аварійних ситуацій 1580 як працювала так і буде
працювати.
Шамшур О.З., депутат міської ради (депутатська група “За добробут

міста”):
В любом проекте, который принимается, всегда есть экономическое
обоснование эффективности. Пожалуйста, сделайте его и у нас не будет
никаких вопросов.
Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”):
У мене є три питання. По-перше, як будуть ліквідовуватись дані
підприємства-боржники, чи буде складатись ліквідаційна комісія. Поки дані
підприємства не будуть виключені з реєстру, вони будуть працювати. По-друге,
хто буде правонаступником по боргам. По-третє, яка необхідність
реорганізовувати КРЕП № 10?
Осетров Г.І.:
Хоча КРЕП № 10 і не має заборгованості, але він не виконує ті функції,
які повинен.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому із
зауваженнями постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
енергозбереження. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 2,
“проти” – 8,
“не голосували” – 13.
Прийнято рішення № 3232 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
№ 1” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту,
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних
цінностей” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ”, затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу житлового фонду
та матеріальних цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 3497.
Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому із
зауваженнями постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
енергозбереження. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 10,
“не голосували” – 12.
Прийнято рішення № 3233 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
№ 2” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту,
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних
цінностей” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3”, КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ”, затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу житлового фонду
та матеріальних цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 3498.
Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому із
зауваженнями постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
енергозбереження. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 1,
“проти” – 10,
“не голосували” – 12.
Прийнято рішення № 3234 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
№ 3” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту,
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних
цінностей” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
створення
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВОЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4”, КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ”, затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу житлового фонду
та матеріальних цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 3499.
Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому із
зауваженнями постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та
енергозбереження. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 1,
“проти” – 5,
“не голосували” – 17.
Прийнято рішення № 3235 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
“ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
№ 4” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту,
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних
цінностей” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування комунального підприємства “Кіровоград Земпроект”
Кіровоградської міської ради” та затвердження Статуту в новій редакції”.
Проект рішення за реєстраційним № 3500. Доповідає Хачатурян О.С.–
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.
Саєнко І.А., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):
Скажіть, будь ласка, чим сьогодні не влаштовує КП “Кіровоград
Земпроект”?
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Підприємство всім влаштовує і ми його не ліквідовуємо, а вносимо зміни
до статуту і робимо його перейменування. Пов'язано це з тим, що ми додаємо
до статуту деякі функціональні обов'язки, аби підприємство займалось ще й
утриманням парків і скверів.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 1,
“проти” – 1,
“не голосували” – 21.
Прийнято рішення № 3236 “Про перейменування комунального
підприємства “Кіровоград Земпроект” Кіровоградської міської ради” та
затвердження Статуту в новій редакції” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення коштів на поховання майора Збройних сил України Сабади О.Б.”.
Проект рішення за реєстраційним № 3343. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник

відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 53,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 12.
Прийнято рішення № 3237 “Про виділення коштів на поховання
майора Збройних сил України Сабади О.Б.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення коштів на поховання військовослужбовця Збройних сил України
Власенка Ю.О.”. Проект рішення за реєстраційним № 3475. Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 59,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3238 “Про виділення коштів на поховання
військовослужбовця Збройних сил України Власенка Ю.О.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення коштів на поховання військовослужбовців Кіровоградського
гарнізону Волохова О.О. та Кондакова О.В.”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3495. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки
населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 57,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3239 “Про виділення коштів на поховання
військовослужбовців Кіровоградського гарнізону Волохова О.О. та
Кондакова О.В.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 3474. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3240 “Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014
року № 3014 “Про звільнення на 50% від оплати за користування житловокомунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект рішення за
реєстраційним № 3344. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної
підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
До виконавчого комітету Кіровоградської міської ради надійшло
клопотання від голови правління виробничої первинної організації
Кіровоградського УВП УТОС Решетніка П.А. щодо виключення з рішення від
24.04.2014 № 3014 “Про звільнення на 50 % від оплати за користування
житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” ще двох позицій
за №№ 29, 287 і включити одну позицію за № 289.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі
змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 53,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 3241 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року № 3014 “Про
звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2755”. Проект рішення за реєстраційним № 3480. Доповідає Вовк Ю.М. –
начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 56,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3242 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2755” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
підтримку участі ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” у проекті
“Підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання
України”. Проект рішення за реєстраційним № 3345. Доповідає Пузакова А.А. –
заступник начальника управління економіки міської ради.
Пузакова А.А., заступник начальника управління економіки міської ради,
зачитала доопрацьований проект рішення № 3345 “Про підтримку участі ДП
“Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” у проекті “Підвищення
енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України”.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі
змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 2,
“не голосували” – 17.
Прийнято рішення № 3243 “Про підтримку участі ДП
“Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” у проекті “Підвищення
енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
погодження інвестиційної програми ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”
на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3278. Доповідає Пузакова
А.А. – заступник начальника управління економіки міської ради.
Пузакова А.А., заступник начальника управління економіки міської ради,
зачитала доопрацьований проект рішення № 3278 “Про погодження
інвестиційної програми ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”
на 2014 рік”.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі
змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3244 “Про погодження інвестиційної програми
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2014 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року
№ 117 “Про встановлення місцевих податків і зборів”. Проект рішення за
реєстраційним № 3347. Доповідає Пузакова А.А. – заступник начальника
управління економіки міської ради.
Пузакова А.А., заступник начальника управління економіки міської
ради:
Вашій увазі пропонується проект рішення № 3347 “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 117 “Про
встановлення місцевих податків і зборів”. З 01.04.2014 вступив в дію Закон
України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні”, згідно з яким внесено відповідні зміни до
Податкового кодексу України. Даний проект рішення передбачає внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 27.01.2011 № 117 “Про
встановлення місцевих податків і зборів” і привести його у відповідність до
Податкового кодексу, а саме у розділі 5 додатка 1 слова “житлова площа” в усіх
відмінках замінити словами “загальна площа” у відповідних відмінках.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,

“утримались” – 13,
“проти” – 3,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доповнення Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним №
3348. Доповідає Пузакова А.А. – заступник начальника управління економіки
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 56,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3245 “Про доповнення Плану діяльності
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2014 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до додатка 1 рішення Кіровоградської міської ради
від 24 квітня 2014 року № 3021”. Проект рішення за реєстраційним № 3478.
Доповідає Пузакова А.А. – заступник начальника управління економіки міської
ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 17.
Прийнято рішення № 3246 “Про внесення змін до додатка 1 рішення
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року № 3021” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виконання проекту “Особливий транспорт – особливим дітям”. Проект рішення
за реєстраційним № 3503. Доповідає Пузакова А.А. – заступник начальника

управління економіки міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3247 “Про виконання Проекту “Особливий
транспорт – особливим дітям” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження умов оплати праці Олійнику О.О.”. Проект рішення за
реєстраційним № 3459. Доповідає Господарикова О.П. – начальник відділу
бухгалтерського обліку міської ради. (заява депутата Олійника О.О. щодо
участі у голосуванні за даний проект рішення додається)
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 4,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 3248 “Про затвердження умов оплати праці
Олійнику О.О.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження умов оплати праці Осетрову Г.І.”. Проект рішення за
реєстраційним № 3460. Доповідає Господарикова О.П. – начальник відділу
бухгалтерського обліку міської ради. (заява депутата Осетрова Г.І. щодо
участі у голосуванні за даний проект рішення додається)
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 4,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3249 “Про затвердження умов оплати праці
Осетрову Г.І.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження умов оплати праці Васильченку С.С.”. Проект рішення за
реєстраційним № 3461. Доповідає Господарикова О.П. – начальник відділу
бухгалтерського обліку міської ради. (заява депутата Васильченка С.С. щодо
участі у голосуванні за даний проект рішення додається).
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 2,
“проти” – 2,
“не голосували” – 12.
Прийнято рішення № 3250 “Про затвердження умов оплати праці
Васильченку С.С.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження умов оплати праці Перевознику А.В.”. Проект рішення за
реєстраційним № 3462. Доповідає Господарикова О.П. – начальник відділу
бухгалтерського обліку міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“утримались” – 18,
“проти” – 3,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 січня 2014 року № 2787”. Проект рішення за реєстраційним № 3291.
Доповідає Шовенко Л.В. – заступник начальника управління власності та
приватизації комунального майна міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 3,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 3251 “Про внесення змін до додатка до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2787” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
скасування рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
від 14.08.2012 № 692 “Про переведення квартири № 4 по вул. Великій
Перспективній, 1-б до категорії нежитлових”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3108. Доповідає Мездрін В.М. – начальник управління містобудування та
архітектури міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 41,
“утримались” – 1,
“проти” – 2,
“не голосували” – 19.
Прийнято рішення № 3252 “Про скасування рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 14.08.2012 № 692 “Про
переведення квартири № 4 по вул. Великій Перспективній, 1-б до категорії
нежитлових” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012
року № 2107 “Про затвердження Порядку залучення коштів замовників до
пайової участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда”. Проект рішення
за реєстраційним № 2986. Доповідає Мездрін В.М. – начальник управління
містобудування та архітектури міської ради.
Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”):
Шановний Вадиме Миколайовичу, поясніть, будь ласка, який механізм
залучення коштів — як підприємці будуть сплачувати ту чи іншу суму, в яких
відсотках. І за яке будівництво — чи за капітальне будівництво, чи за поточний
ремонт, чи за реконструкцію приміщення?
Мездрін В.М., начальник управління містобудування та архітектури

міської ради:
Є Порядок залучення коштів, який був затверджений рішенням міської
ради і там є додаток, згідно з яким обчислюється процентовка по об'єкту, і ми на
разі вносимо зміни до даного Порядку. А також є законопроект про
регулювання містобудівної діяльності, де чітко сказано, що замовник, який має
намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті,
зобов'язаний взяти участь у створенні розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 1,
“проти” – 1,
“не голосували” – 16.
Прийнято рішення № 3253 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107 “Про
затвердження Порядку залучення коштів замовників до пайової участі у
розвитку інфраструктури міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до Положення про Кіровоградський міський фонд охорони
навколишнього природного середовища”. Проект рішення за реєстраційним №
3340. Доповідає Пидорич В.О. – начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 11.
Прийнято рішення № 3254 “Про внесення змін до Положення про
Кіровоградський міський фонд охорони навколишнього природного
середовища” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою по вул. Преображенській, 48/65”. Прийняте на минулій сесії
міської ради рішення з даного питання було зупинено розпорядженням

секретаря міської ради від 11.06.2014 № 55 по причині того, що в день
прийняття рішення до мене на особистий прийом прийшли люди, які
скаржились з приводу даного питання і пояснили, що матеріали цієї справи
знаходяться в суді і просили зупинити рішення. Для того, аби рішення набрало
чинності, згідно із законодавством (частина 4 статті 59 Закону України “Про
місцеве самоврядування”, стаття 108 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання), необхідно при голосуванні підтвердити його первинну
редакцію не менше ніж двома третинами голосів депутатів від загального
складу міськради, після чого рішення набирає чинності.
Табалов С.М., депутат міської ради (позафракційний):
У нас существует комиссия по спорным вопросам, которая была создана
лет 5-6 назад. И я хотел бы услышать заключение данной комиссии, если она
выезжала, а если не выезжала, то почему нет.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Зауважень у комісії не було. Це майно — незакінчене будівництво і
06.06.2014 була надана згода на розроблення проект землеустрою, але рішення
було призупинено.
Білоброва Т.Д., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):
В чем заключались жалобы соседей?
Марковський І.І.:
Скарги сусідів полягали в тому, що Вагжанов Ю.О. будує даний об'єкт,
триповерхова будівля, біля одноповерхового будинку, зайшовши на їхню
територію (матеріали знаходяться в суді). Прохання було — до вирішення
справи в судах — рішення не приймати.
Білоброва Т.Д.:
А рядом старые дома не трескаются? Котлован под три или четыре этажа
нужен глубокий.
Пидорич В.О.:
Там будується триповерхова будівля.
Колюка О.С., начальник юридичного управління міської ради:
Хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку відбувається повторний
розгляд рішення і підтвердити його треба двома третинами голосів, або воно
залишиться неприйнятим. Звертаю також увагу, що рішення повинно бути
розглянуто на протязі двох тижнів з моменту його зупинення. Строки всі
вийшли, тому сьогодні треба визначитись.
Марковський І.І.:
Тобто рішення потрібно поставити сьогодні на голосування.
Надійшла пропозиція проголосувати. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 8,
“утримались” – 10,

“проти” – 6,
“не голосували” – 39.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всім відомо, що в країні проводиться оптимізація органів управління.
Пропозиції та проект рішення № 3479 щодо змін кількісного складу
Кіровоградської міської ради оприлюднено на нашому сайті.
Пропоную питання “Про структуру, загальну чисельність та штати
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих
органів Кіровоградської міської ради” розглянути на засіданнях постійних
комісій та провести ІІ засідання 39 сесії в період з 29 по 31 липня 2014 року.
Якщо немає заперечень, всім дякую за роботу.

Секретар міської ради

І.Марковський

