
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  №  61
першого засідання сорок першої сесії 

Кіровоградської міської ради 
шостого скликання

від 07 жовтня 2014 року м. Кіровоград

Сорок  першу сесію Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання
відкриває секретар Кіровоградської міської ради Марковський І.І.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 55 депутатів.

Шановні депутати!
На  сорок  першу сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання

прибуло та зареєструвалося 55 депутатів, що становить більше половини складу
міської ради. Кворум, необхідний для проведення пленарного засідання сесії, є.

Сорок  перша сесія Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання
оголошується відкритою. 

Звучить Державний Гімн України.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
В  роботі  сорок  першої сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого

скликання беруть участь:
Горбовський  Сергій  Володимирович  – голова Кіровської  районної  у

м. Кіровограді ради;
Гуцу  Василь  Гаврилович  – заступник  голови  Ленінської  районної  у

м. Кіровограді ради;
Мельник Ольга Олександрівна – голова Новенської селищної ради;
Салюк Сергій Миколайович – заступник прокурора м. Кіровограда; 
Бородіна  Тетяна  Іванівна  – кандидат  в  народні  депутати  України

(підстава: заява від 06.10.2014 № Б-5608). 
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Шановні депутати!
На адресу  Кіровоградської  міської  ради надійшла  колективна  заява  від

восьми депутатів міської ради, членів депутатської групи “Громадський актив”
у  Кіровоградській  міській  раді  шостого  скликання  (додається),  про  вихід  зі
складу групи:

Дриги Вадима Вікторовича;
Краснокутського Олега Володимировича;
Кур'яна Андрія Сергійовича;
Новікової Вікторії Володимирівни;
Осетрова Геннадія Івановича;
Тарасенка Олександра Івановича;
Шамардіна Олександра Сергійовича;
Шутки Валерія Васильовича.

Шановні депутати!
Не  зважаючи  на  підписане  перемир'я,  на  те,  що  Президент  України

намагається владнати ситуацію, що склалася на східних рубежах нашої країни,
люди  продовжують  гинути,  як  мирне  населення  так  і  військові.  Після
проведення сорокової сесії Кіровоградської міської ради відбулася прощальна
панахида ще за п'ятьма військовослужбовцями,  які  загинули в Луганській та
Донецькій областях:

Волкотрубом Віталієм Юрійовичем;
Придатком Дмитром Миколайовичем;
Романовим Федором Анатолійовичем;
Подолянчуком Євгеном Петровичем;
Кулигіним Олегом Борисовичем.
Прошу вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Шановні колеги!
Відповідно  до  статті 136  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії. Пропоную до
складу робочої президії обрати голову постійної комісії міської ради з питань
освіти,  науки,  культури,  фізичної  культури  і  спорту  та  молодіжної  політики
Орлова Анатолія Олександровича. 

Немає заперечень? Немає. 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
Прийнято.
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Анатолію Олександровичу! Запрошую Вас до президії.
Шановні депутати!
Відповідно  до  статті  131  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання на час роботи сесії  утворюється секретаріат міської ради у
кількості  трьох  осіб:  одного  депутата,  який  обирається  на  сесії,  та  двох
працівників управління апарату міської ради. Працівники управління апарату
міської  ради  на  місці.  Пропоную головою  секретаріату  обрати  депутата
Романюк Галину Миколаївну. Немає заперечень? Немає.

Хто  за  те,  щоб  обрати  головою  секретаріату  Романюк  Г.М.,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Галина  Миколаївна виконує  обов'язки  голови  секретаріату  на  своєму
робочому місці. 

Шановні депутати!
Вам розданий проект порядку денного сорок першої сесії Кіровоградської

міської ради шостого скликання, до якого включено  206 питань. Перелік цих
питань та матеріали вам роздано. 

Є пропозиція взяти проект порядку денного  сорок першої сесії  міської
ради за основу.

Бородіна Т.І., кандидат в народні депутати України:
Прошу внести доповнення до проекту порядку денного сорок першої сесії

міської ради.

Марковський І.І.:
Ваша пропозиція буде поставлена на голосування після того, як проект

порядку денного сорок першої сесії міської ради буде взято за основу.  Ставлю
на голосування пропозицію  взяти проект порядку денного  сорок першої сесії
міської ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
Прийнято.
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Марковський І.І.:
Яку назву має питання, яке Ви (звертається до Бородіної Т.І.) пропонуєте

включити до проекту порядку денного сорок першої сесії міської ради?

Бородіна Т.І., кандидат у народні депутати України:
Про  порушення  процедури  щодо  утворення  виконавчого  комітету

Кіровоградської  міської  ради.  До  складу  виконавчого  комітету  міської  ради
входять  заступники  міського  голови,  але  вони  є  депутатами  Кіровоградської
міської ради шостого скликання і не мають права входити до його складу. 

Кур'ян А.С., депутат міської ради (позафракційний):
Є  підготовлений  проект  рішення  з  запропонованого  питання?  За  що

депутати будуть голосувати?

Марковський І.І.:
Начальник юридичного управління міської ради перед відкриттям сорок

першої  сесії  міської  ради  надала  інформацію  про  те,  що  порушень  при
формуванні  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  не  було.  Я
звертався до судових органів з цього питання. Отриманий висновок про те, що
порушень не було. Але, якщо кандидат в народні депутати України звертається з
проханням включити до проекту порядку денного сесії міської ради додаткове
питання, не маючи при цьому підготовленого проекту рішення, то, я вважаю,
що необхідно поставити її пропозицію на голосування.

Ставлю на голосування пропозицію кандидата в народні депутати України
Бородіної  Т.І.  доповнити проект порядку  денного сорок першої  сесії  міської
ради  додатковим  питанням  “Про  порушення  процедури  щодо  утворення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради”.  Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 13,

“утримались” – 7,
“проти” – 7,

“не голосували” – 32.
Не прийнято.

Шановні депутати!
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій  та груп,

яка  відбулась 03 жовтня 2014 року,  було  запропоновано  включити до проекту
порядку денного сорок першої сесії міської ради додаткові питання:

Про зміну Хачатряну Г.А.  цільового призначення земельної  ділянки по
вул.  Індустріальній,  1/71.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3732;
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Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
по просп. Університетському (біля гуртожитку № 3) та включення до Переліку
земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом.
Проект рішення за реєстраційним № 3753;

Про  припинення  права  постійного  користування  земельною  ділянкою
Кіровоградському міському управлінню Головного управління МНС України в
Кіровоградській області  по вул.  Великій  Пермській,  11/2.  Проект рішення за
реєстраційним № 3754;

Про  зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки  Терзовій  Т.Л.  по
пров. Курінному. Проект рішення за реєстраційним № 3755;

Про  звільнення  Перевозника  А.В.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3747.

Крім  того,  було  прийнято  рішення  окремо внести  до  проекту  порядку
денного сорок першої сесії міської ради питання:

Про  звернення  до  Верховної  Ради  України.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3751;

Про  підтримання  звернення  мешканців  м.  Кіровограда  до  Президента
України  щодо  припинення  повноважень  голови  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  Кузьменка  С.А.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3752.

Є  пропозиція  доповнити  проект  порядку  денного  сорок  першої  сесії
міської ради першими  п’ятьма питаннями, які я  озвучив, та проголосувати за
включення інших додаткових питань окремо. Немає заперечень? Немає. Хто за
дану пропозицію, прошу проголосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Також було запропоновано включити до проекту порядку денного сорок
першої сесії міської ради питання “Про звернення до Верховної Ради України”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  № 3751.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.
Прийнято.
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Є пропозиція включити до проекту порядку денного сорок першої сесії
міської ради питання “Про підтримання звернення мешканців м. Кіровограда до
Президента  України  щодо  припинення  повноважень  голови  Кіровоградської
обласної  державної  адміністрації  Кузьменка  С.А.”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3752. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 27,

“утримались” – 1,
“проти” – 6,

“не голосували” – 25.
Не прийнято.

Пропоную визначитися  із  порядком  розгляду  додаткових  питань,
включених до проекту порядку денного сорок першої сесії міської ради, а саме:

п'ятим  за  порядковим  номером  розглянути  питання  “Про  звільнення
Перевозника А.В.” (проект рішення за реєстраційним № 3747);

чотирнадцятим  за  порядковим  номером  розглянути питання  “Про
звернення  до  Верховної  Ради  України”  (проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3751);

питання  “Про  зміну  Хачатряну  Г.А.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Індустріальній,  1/71”  (проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3732), “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
по просп. Університетському (біля гуртожитку № 3) та включення до Переліку
земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом”
(проект рішення за реєстраційним № 3753), “Про припинення права постійного
користування  земельною  ділянкою  Кіровоградському  міському  управлінню
Головного управління МНС України в Кіровоградській області по вул. Великій
Пермській,  11/2”  (проект  рішення  за  реєстраційним  №  3754),  “Про  зміну
цільового призначення  земельної  ділянки Терзовій  Т.Л.  по пров.  Курінному”
(проект  рішення  за  реєстраційним  №  3755) розглянути  після питань  щодо
регулювання земельних відносин.

Є інші пропозиції?

Олійник О.О., депутат міської ради (позафракційний):
Іване Івановичу!
На  погоджувальній  нараді  було  запропоновано  виключити  з  проекту

порядку  денного  сорок  першої  сесії  міської  ради  питання  за  порядковими
номерами 164  та 174  “Про  зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки
Коношко  О.М.  по  проїзду  Підлісному”  (проект  рішення  за  реєстраційним
№  3598)  та  “Про  припинення  Тараненко  Т.М  шляхом  розірвання  договору
оренди по вул. Мурманській, 33-а” (проект рішення за реєстраційним № 3704). 
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція виключити з проекту порядку денного сорок першої

сесії  міської  ради  питання  за  порядковими  номерами 164,  174  “Про  зміну
цільового  призначення  земельної  ділянки  Коношко  О.М.  по  проїзду
Підлісному”  (проект  рішення  за  реєстраційним  №  3598),  “Про  припинення
Тараненко Т.М шляхом розірвання договору оренди по вул. Мурманській, 33-а”
(проект рішення за реєстраційним № 3704). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 18.
Прийнято.

Є  пропозиція  затвердити  проект  порядку  денного  сорок  першої  сесії
міської  ради  в  цілому  з  урахуванням  внесених  змін  і  доповнень  та
запропонованого порядку розгляду питань. 

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 3411 “Про затвердження порядку денного сорок
першої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – “Про

депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання доповім я.
Шановні колеги!
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло

одинадцять депутатських запитів, з них  щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста Кіровограда – десять (колективних – сім).

Зачитав  депутатські запити депутатів міської  ради  Захарченко  Л.Б.
від  19.09.2014  №  751/6-дз,  Михальонка  С.А.  від  22.09.2014  №  753/6-дз,
Манжул  С.В.  від  26.09.2014  №  755/6-дз  та  сім  колективних  депутатських
запитів  депутатів  міської  ради  від  09.09.2014  №№  749/6-дз-к,  750/6-дз-к,
від  23.09.2014  №  754/6-дз-к,  від  26.09.2014  №  756/6-дз-к,  від  29.09.2014
№№ 757/6-дз-к,  758/6-дз-к,  від  01.10.2014  №  759/6-дз-к  з  питань  надання
матеріальної допомоги мешканцям міста (додаються).
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Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому,  прошу
голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3412 “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит депутата міської ради  Михальонка С.А.

від 22.09.2014 № 752/6-дз  щодо відновлення роботи тролейбусного маршруту
за № 4 (додається).

Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3413 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Михальонка С.А.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав  колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської

міської  ради від  07.10.2014  №  760/6-дз-к з  питань  надання  матеріальної
допомоги мешканцям міста (додається).

Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення №  3414 “Про  колективний  депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 3718. Доповідає Масло Л.Я. –
начальник управління апарату Кіровоградської міської ради.

Мосін  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За  добробут
міста”),  голова  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин:

Чи  були  враховані  зауваження  постійної  комісії  міської  ради  з  питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин у даному проекті
рішення?

Масло Л.Я., начальник управління апарату Кіровоградської міської
ради:

Шановні депутати!
Після того, як проект рішення міської ради за реєстраційним № 3718 “Про

зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання”  був  розглянутий  постійними  комісіями  міської  ради,  від  комісій
надійшли  пропозиції  та  доручення щодо  внесення  змін  до  переліку  рішень
Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання,  які  підлягають  зняттю  з
контролю як такі, що виконані, а саме: 

постійною комісією міської ради з питань  діяльності ради, депутатської
етики,  Регламенту  міської  ради,  відзначення  нагородами,  забезпечення
законності, релігії, засобів масової інформації та реклами було запропоновано
виключити з переліку наступні рішення міської ради:

від 18.12.2013 № 2633 “Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської
міської  ради  шостого  скликання”  щодо  забезпечення  онлайн-трансляцій  в
мережі Інтернет пленарних засідань сесій міської ради. Питання залишається
відкритим у зв'язку із відсутністю коштів;

від  29.07.2014  №  3264  “Про  рекомендовану  чисельність  апарату
виконавчих  комітетів  Кіровської  та  Ленінської  районних  в  місті  Кіровограді
рад”;

постійна комісія міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва  та
регулювання земельних відносин доручила управлінню земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  міської  ради  надати
інформацію  стосовно підстав для зняття з  контролю окремих рішень  міської
ради щодо регулювання земельних відносин. З 706 рішень, які  пропонується
зняти з контролю як такі, що виконані, 519 стосуються регулювання земельних
відносин. 
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Управлінням апарату міської ради було направлено листа до управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської
ради  про доручення  постійної  комісії  надати детальну  інформацію  та
рекомендації щодо зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської
ради шостого скликання  щодо регулювання земельних відносин як таких, що
виконані.  Але відповіді  не надійшло,  тому управління апарату  міської ради не
може надати іншої інформації.

Пропоную  прийняти  даний  проект  рішення  міської  ради  в  цілому  з
урахуванням  пропозиції  виключити  з  переліку рішень  міської  ради
Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання,  які  підлягають  зняттю  з
контролю як такі, що виконані, рішень міської ради від 18.12.2013 № 2633 “Про
внесення змін до Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання”
та від 29.07.2014 № 3264 “Про рекомендовану чисельність апарату виконавчих
комітетів Кіровської та Ленінської районних в місті Кіровограді рад”.

Мосін О.В.:
Під  час  розгляду  даного  проекту  рішення  постійною  комісією  міської

ради  з  питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин
виявилося,  що рішення  міської  ради  щодо надання  дозволів  на  розроблення
проектів землеустрою, про передачу у власність земельних ділянок не знайшли
логічного  завершення.  Тобто  вони  не  виконані.  Пропоную  управлінню
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської
ради з'ясувати стан їх виконання та розглянути питання щодо зняття з контролю
вищезазначених рішень міської ради на наступній сесії. Також пропоную зараз
внести зміни до даного проекту рішення, а саме виключити з переліку  рішень
міської ради Кіровоградської міської ради шостого скликання, які підлягають
зняттю  з  контролю  як  такі,  що  виконані,  всі  рішення  міської  ради  щодо
регулювання земельних відносин. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань діяльності ради,
депутатської  етики,  Регламенту  міської  ради,  відзначення  нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації та реклами і голови
постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання
земельних відносин. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

затвердження Статуту комунального закладу “Будинок культури Масляниківки”
у  новій  редакції”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3716.  Доповідає
Назарець А.Ф. – начальник відділу культури і туризму міської ради.

Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

Шановна Анно Федорівно!
Даним проектом рішення пропонується затвердити  Статут комунального

закладу  “Будинок  культури  Масляниківки”.  У  пункті  3.3  даного  Статуту
зазначено,  що  директор  комунального  закладу  “Будинок  культури
Масляниківки” призначається на посаду наказом по відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради за погодженням із заступником міського голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  відповідно  до  розподілу
функціональних  повноважень.  Якщо  це  комунальний  заклад,  то  чому  його
директора не призначає міський голова або його заступник, який виконує його
обов'язки,  як  це  здійснюється  по  іншим  комунальним  підприємствам  і
закладам? Чому у Статуті міський голова повністю виключений із сфери впливу
на зазначений комунальний заклад?

Назарець А.Ф., начальник відділу культури і туризму міської ради:
Тому, що даний комунальний заклад не є юридичною особою. Він буде

підпорядкований і  входити до мережі закладів галузі  культури відповідно до
постанови  Кабінету  Міністрів  України.  Зараз  цей  заклад  підпорядкований
відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради.

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Назвіть, будь ласка, номер цієї постанови та від якого вона числа? 

Назарець А.Ф.:
Це  постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  24.10.2012  №  984  “Про

затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури”.

Волков І.В.:
Ви  ж  є  доповідачем  з  даного  питання.  Відкрийте  Статут.  Я  зачитаю

пункт  2.3  Статуту:  комунальний заклад  “Будинок  культури  Масляниківки”  є
юридичною  особою,  має  круглу  печатку  зі  своїм  найменуванням,  кутовий
штамп. Навіщо Ви дезінформуєте депутатський корпус?

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 25,

“утримались” – 4,
“проти” – 12,

“не голосували” – 18.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

вжиття додаткових заходів  щодо підтримки українського виробника”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  №  3717.  Доповідає  Бабенко  Н.В.  – начальник
управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення міської ради.

Бабенко Н.В., начальник управління по сприянню розвитку торгівлі
та побутового обслуговування населення міської ради:

Шановні депутати!
Прошу взяти  даний проект рішення міської ради за основу. Я пропоную

внести зміни до пункту 1 даного проекту рішення.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану

пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Прийнято.

Бабенко Н.В.:
Пропоную  внести  зміни  до  даного  проекту  рішення,  а  саме  пункт  1

викласти  у  новій  редакції:  “1.  Вжити додаткових  заходів  щодо  підтримки
українського  товаровиробника  шляхом  запровадження  нанесення  на  цінники
російських товарів позначки “Товар з Російської Федерації”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  зі

змінами, озвученими начальником управління по сприянню розвитку торгівлі та
побутового обслуговування населення міської ради. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  3415  “Про  вжиття  додаткових  заходів  щодо
підтримки українського виробника” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

звільнення Перевозника А.В.”. Доповідає Балакірєва С.М.  – начальник відділу
кадрової роботи міської ради.

Згідно  з  рішенням  міської  ради  №  3263  “Про  структуру,  загальну
чисельність та штати апарату Кіровоградської  міської  ради  та її  виконавчого
комітету,  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради”,  прийнятим
29  липня  2014  року на  тридцять  дев'ятій  сесії  міської  ради,  у  структурі
Кіровоградської  міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,  виконавчих  органів
міської ради,  яка вступає в дію з 10 жовтня 2014 року,  немає посади першого
заступника  міського голови.  Тому на  розгляд  депутатів пропонується  проект
рішення  міської  ради  за  реєстраційним  №  3747  “Про  звільнення
Перевозника А.В.”, відповідно до якого пропонується наступне:

1. Перевозника Анатолія Володимировича,  першого заступника міського
голови,  персонально  попередженого  про  вивільнення  за  два  місяці,  який
відмовився  від  переведення  на  іншу  роботу,  звільнити  з  роботи  28  жовтня
2014  року у  зв'язку  зі  скороченням чисельності  та  штату  (пункт  1  статті  40
Кодексу законів про працю України).

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  міської  ради  виплатити
Перевознику А.В.  вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітку
та здійснити повний розрахунок відповідно до вимог чинного законодавства.

3.  Відділу кадрової  роботи міської ради забезпечити дотримання вимог
чинного трудового законодавства при реалізації даного рішення.

4.  У  разі  тимчасової  непрацездатності  на  день  звільнення  першого
заступника міського голови Перевозника А.В.,  останнім днем його роботи та
днем звільнення вважати перший день виходу на роботу після закриття листка
непрацездатності.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської
ради Марковського І.І.

Проект  рішення  з  даного  питання  депутатам  роздано.  Є  пропозиція
прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  3416 “Про  звільнення  Перевозника  А.В.”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Інформація  про  готовність  міста  до  зими  (про  стан  покрівель,  доріг,
забезпечення  газом  та  термін  опалювального  сезону)”.  Доповідає
Хачатурян  О.С. – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства  міської  ради  (доповідач  з  даного  питання,  заступник  міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Осетров Г.І., знаходиться
на лікарняному).

Інформація заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Осетрова Г.І. про готовність міста до зими 2014/2015 року (про
стан покрівель, доріг, забезпечення газом) додається.

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Шановні депутати!
Шановні присутні!
З вашого дозволу я доповім про готовність галузі житлово-комунального

господарства  міста  Кіровограда  до  опалювального  осінньо-зимового  періоду
2014/2015 року. 

Розпочну  з  того,  що  цей  опалювальний  сезон  буде,  мабуть,
найскладнішим за всю історію незалежної України, оскільки станом на сьогодні
існує  дуже  проблемна  ситуація  з  постачанням  природного  газу.
Комунальні  підприємства  міста підготовлені  до  опалювального  періоду на
100 %, але існує загроза того, що у мережах не буде вистачати тиску природного
газу, який необхідний за технологічною потребою. 

Я лише ознайомлю вас з  цифрами щодо доведених лімітів.  Наприклад,
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” доведено 68,5 % від необхідного на
2014/2015 рік ліміту, КП “Теплоенергетик” – 67,7 %. Також хочу звернути увагу
на те, що є певні проблеми з постачанням вугілля на гідроелектростанції, тому
існує загроза щодо відключень. Розроблений комплекс заходів з цього приводу. 

Хочу  зупинитися  на  підготовці  заходів  на  місцевому  рівні.  Розпочну  з
галузі благоустрою. На даний час підготовлено двадцять п'ять одиниць техніки
комунальної  форми  власності,  заготовлено  100  %  піщано-соляної  суміші.
Розблоковані поставки з  ДП “Артемсіль”.  Раніше у  своїх  доповідях на різних
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рівнях  я  наголошував  на  тому,  що  існувала  суттєва  проблема  у  постачанні
зазначеної  суміші.  Станом  на  сьогодні  ця  проблема  вирішена,  третій  вагон
розвантажується, тому  ми  маємо  достатню  від  запланованої  кількість
посипкового  матеріалу.  Також  на  100  %  забезпечена  потреба  у  відсіві  для
посипання доріг в осінньо-зимовий період, у шанцевому інструменті. 

На  даний  час  проведено  капітальний  ремонт  доріг  на  трьох  об'єктах,
виконано поточний ремонт чотирнадцяти доріг (65 % від плану на 2014 рік). Ці
роботи  тривають.  Виконано  стовідсотковий  капітальний ремонт  шести
покрівель.  Станом  на  сьогодні  тривають  роботи  на  чотирнадцяти  об'єктах.
Також  виконано  капітальний  ремонт  восьми доріг.  Всі  зазначені  роботи  за
проведеним аналізом виконуються на двадцяти трьох мажоритарних виборчих
округах. 

Виконано  поточний  ремонт  покрівель  на  92  %  від  запланованого.
Здійснено з перевиконанням поточний ремонт опалювальних систем на 18 %
більше  від  запланованого.  Є  перевиконання  по  поточному  ремонту
внутрішньобудинкових  систем  водопостачання  та  водовідведення.  Розуміючи
ситуацію, що склалася з постачанням природного газу, а саме те, що в разі його
припинення  основне  навантаження  буде  спрямовано  на  електричні  мережі,
суттєва увага була приділена ремонту та переоснащенню щитових. Станом на
сьогодні фактично виконані роботи по ремонту двісті сімдесяти трьох щитових
у місті Кіровограді. 

Хочу  зазначити,  що  теплопостачальні  підприємства  міста  готові  до
опалювального  сезону  на  100  %.  З  минулого  тижня  ДП  “Кіровоградтепло”
ТОВ  “ЦНТІ  УНГА”  розпочало  роботи  по  наповненню  центральних
магістральних теплових мереж. 

У мене все. Дякую.

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
В прошлом году  был  запланирован  ремонт  внутридворовой  дороги  по

ул.  Космонавта  Попова  возле  домов  №  20,  корп.  1,  №  22,  корп.  1,  2.  По
непонятным причинам вначале эти адреса были исключены, а потом добавлены
к списку. Также были добавлены объекты по ул. Зинченка и Преображенского,
работы по которым уже выполнены. После того, как депутат Осетров Г.И. стал
заместителем городского главы, я ни разу не смог до него дозвониться. Он стал
недоступным. 

Будут  ли  проведены  работы  по  указанным  объектам  в  том  объеме,
который был запланирован и предусмотрен в городском бюджете на 2014 год?

Хачатурян О.С.:
Безперечно.  Станом на сьогодні  підготовчі  роботи ведуться.  Вже здана

декларація на початок будівельних робіт.  Мабуть,  на цьому тижні з  четверга
розпочнеться виконання робіт на зазначених Вами об'єктах. Кошти на ці роботи
передбачені. Обсяг робіт, передбачений проектно-кошторисною документацією,
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буде виконаний на 100 %. 

Тітов Ю.О., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

У меня вопрос. Каким образом были отремонтированы внутридворовые
дороги по ул. Преображенской, 6, 8, 10? Были ли предусмотрены на эти работы
деньги  в  городском  бюджете?  Не  было  ли  это  сделано  потому,  что  эта
территория  относится  к  мажоритарному  избирательному  округу  заместителя
городского главы по отрасли ЖКХ и там проживают его родственники, а также
коллега – заместитель городского главы. Прокомментируйте это. 

Хачатурян О.С.:
Я  можу  прокоментувати  це  наступним  чином.  На  зазначеній  території

проживає велика кількість мешканців. Там розташовано три дев'ятиповерхових
будинки,  один з  яких має  п'ять  під'їздів,  інший – шість.  Були звернення від
депутатського корпусу, депутатів-мажоритарників, мешканців. Там у жахливому
стані знаходилося вимощення навколо будинку. Вся вода з ливневої каналізації
та  дощових  вод  текла  у  підвали,  тому  існувала  загроза  руйнування
фундаментної частини будинку. Були пропозиції щодо включення цього об'єкту
для капітального ремонту. Це жодним чином не позначилося на тих об'єктах, які
попередньо були включені до Титульного списку. Всі об'єкти, які були включені,
залишаються  в  цьому  списку.  Останній  об'єкт,  про  який  говорив  депутат
Стрижаков А.О., включений у Титульний список і роботи будуть проводитися. 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні колеги!
Шановний Олександре Сергійовичу!
Питання,  яке  ми  зараз  розглядаємо,  звучить  так:  “Інформація  про

готовність  міста  до  зими  (про  стан  покрівель,  доріг,  забезпечення  газом  та
термін  опалювального  сезону)”.  Людей  сьогодні  турбують  відповіді  на  три-
чотири запитання. 

Перше запитання – коли розпочнеться опалювальний період?
Друге  запитання  – які  тарифи  буде  встановлено  на  тепло-  та

водопостачання?
Третє. Ми знаємо, що під час сильних опадів місто не в змозі розчистити

транспортні артерії. Скільки посипкового матеріалу заготовлено і яка кількість
техніки вже готова для розчистки доріг?

Хачатурян О.С.:
Дякую за запитання. Я відповім на останнє з них. Станом на сьогодні в

повному  обсязі  заготовлена  соляно-піщана  суміш  – 110  тон  солі  і  4000  тон
відсіву. За відсів, який на цей час знаходиться у сховищах, ми розрахувалися в
повному обсязі. Двадцять п'ять одиниць техніки готові на 100 %. Цю техніку
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планується  використовувати  для  розчищення  вулично-транспортної  мережі
міста. Тут ми готові на 100 %.

Стосовно відповіді  на запитання щодо початку опалювального періоду.
Виконавчим  комітетом  міської  ради  прийнято  рішення,  як  це  передбачено
Законом  України  “Про  житлово-комунальні  послуги”,  щодо  початку
опалювального періоду. Опалювальний період планується розпочати тоді, коли
середньодобова температура протягом трьох діб буде нижчою восьми градусів. 

Також у своєму виступі я не доповів вам про ще одну  важливу  річ. На
селекторній  нараді,  яка  відбулася  під  головуванням  Віце-прем'єр-міністра
України Гройсмана В.Б., йшлося про наступне. Опалювальний період в регіонах
буде розпочато після отримання спільного листа від Міністерств регіонального
розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  і
енергетики  та  вугільної  промисловості  України.  Розпочинати  опалювальний
період  можна  там,  де  є  автономні  котельні  в  закладах  медицини,  дитячих
закладах, але теплогенеруючі підприємства можуть розпочинати опалювальний
період лише після отриманого листа з Міністерств. На моє запитання, на який
законодавчий  акт  необхідно  спиратися,  було  надано  відповідь,  що  протягом
цього  тижня  найближчим  часом  буде  підготовлена  постанова  Кабінету
Міністрів  України,  якою  буде  визначений  порядок  початку  опалювального
періоду в країні. Договори з НАК “Нафтогаз України” підписані, ліміти газу є.
Цифри щодо лімітів газу я озвучив.  Вони не такі,  як хотілося б,  навіть,  для
мінімального проходження опалювального періоду. На рівнях Кіровоградської
обласної  державної  адміністрації  та  Міністерства регіонального  розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України  є наше звернення
щодо необхідності  збільшення лімітів  природного газу  для  теплогенеруючих
підприємств міста. Нам обіцяно, що зазначені ліміти буде збільшено за рахунок,
мабуть, промисловості або іншим чином. 

Щодо  тарифів.  Станом  на  сьогодні  у  зв'язку  з  реформуванням
Міністерств,  відомств  і  комісій  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики  України  ліквідована.  Створена  інша  комісія,  яка  зараз
розглядає  документи,  подані  нашими  теплогенеруючими  підприємствами.
Найближчим часом ми отримаємо затверджені цією комісією тарифи. Станом
на  сьогодні  тарифу  на  теплопостачання  за  квадратний  метр  немає.  Хочу
зауважити та довести до відома мешканців міста, що зазначений тариф значно
зросте, оскільки з цього року не буде дотацій з державного бюджету на різницю
в тарифах. Виділення дотацій можливе лише на рівні місцевих рад, якщо буде
така можливість. Буде розрахований економічно обґрунтований тариф. 

Дзядух В.О.,  депутат міської  ради (депутатська група “За добробут
міста”):

Скажіть,  будь-ласка,  як  буде  відбуватися  забезпечення  водопостачання
селища Нового? 
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Хачатурян О.С.:
Здійснює  водопостачання  у  селищі Новому комунальне  підприємство

“Теплоенергетик”.  Крім  того,  у  Програмі  розвитку  житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік передбачені заходи,
які  на  даний час  реалізовуються,  в  тому  числі  модернізація  і  реконструкція
водоочисних  споруд  у  селищі  Новому.  На  цей  час  водопостачання  селища
Нового здійснюється з джерел, які знаходяться на території поруч з селищем. 

Дзядух В.О.:
Ніяких змін немає?

Хачатурян О.С.:
Станом  на  сьогодні  є  проектно-кошторисна  документація  для

забезпечення  альтернативного  водопостачання,  оскільки  сьогодні  мешканці
селища  Нового  забезпечуються  водою  з  місцевих  джерел.  У  разі
непередбачених обставин вони не зможуть отримувати питну воду. 

Дзядух В.О.:
Я рекомендував би  Вам більше працювати з жителями селища Нового з

цього питання, тому що там склалася неоднозначна ситуація. 

Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

Олександре Сергійовичу!
Всі  знають,  що  у  цьому  році  свого  часу  ДП  “Кіровоградоблавтодор”

виграв одразу п'ять лотів на ремонт доріг, а дороги теж треба готувати до зими.
Дивним  чином  сталося  так,  що  у  вересні  цього  року  чомусь  результати
проведених  торгів  (тендерів),  в  результаті  яких  переможцем  було  визначено
ДП  “Кіровоградоблавтодор”,  було  скасовано.  Натомість,  підряди  на  ремонт
доріг  надаються  погано  зарекомендованому  приватному  підприємству
“Каррера”. 

Скажіть, будь ласка, як сталося так, що Геннадій Іванович Осетров дав
команду  скасувати  результати  проведених  тендерів?  Я  точно  знаю,  що
ПП “Кіровоградоблавтодор”  має намір подавати до суду.  Чи не вбачаєте Ви в
цьому порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування?

Хачатурян О.С.:
Можливо, Ви не поінформовані з цього питання. На даний час підрядні

договори,  що були укладені  за  результатами проведення тендеру, відмінені у
зв'язку з тим, що комісією були виявлені порушення. Все було чітко.  Дійсно,
претензій  до  ДП  “Кіровоградоблавтодор”  не  було,  але  виявилося,  що  інша
підрядна  організація,  яка  брала  участь  у  оцінці  тендерних  пропозицій,  на
момент  оцінювання  мала  деякі  документи  з  порушеннями.  У відкритих
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тендерних торгах повинні були брати участь два учасника.  Якщо в них бере
участь лише один учасник, то торги вважаються такими, що не відбулися. Все
було в межах чинного законодавства. 

Стосовно  ДП  “Кіровоградоблавтодор”.  Після  цього  відбулося  ще  п'ять
тендерних торгів, на які це підприємство не подало жодних пропозицій. Станом
на  сьогодні  я  не  можу  повідомити причини,  чому  це  підприємство  не  бере
участь у торгах. Це питання не до мене. 

Стосовно об'єктів, де ремонтні роботи були відмінені, знову оголошено
торги. Запрошуємо усіх бажаючих взяти в них участь відповідно до процедури
тендерних торгів та взяти участь у благоустрої нашого міста. 

Радченко  О.Л.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський актив”):

Есть ряд предприятий, которые хотят принять участие в конкурсе, но не
могут никак достучаться до управления ЖКХ и получить условия конкурса.
Они раздаются выборочно? 

Хачатурян О.С.:
Стосовно проведення  конкурсу  на  надання  послуг  є  оголошення.  Всі

особи,  які  звернулися  щодо  отримання  конкурсної  документації,  отримали
необхідну інформацію. Існує визначена процедура. Хто звернувся, той отримав
відповідні конкурсні умови. 

Радченко О.Л.:
То есть, нет выборочного подхода?

Хачатурян О.С.:
Ні в якому разі.

Ніколаєнко  В.Г.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”):

Олександре Сергійовичу!
Ви кажете про те, що все було зроблено згідно з чинним законодавством.

У нас все нормально: у одних забрали, а іншим дали. Скажіть,  згідно з якою
нормою  чинного  законодавства  зникла  вулиця  Варшавська  і  з'явилася
вулиця Десантників? Чи це чиясь особиста забаганка?

Хачатурян О.С.:
Я  можу  пояснити,  яка  ситуація  відбувалася  навколо  ремонту

вулиці Варшавської. Ця вулиця дійсно була у проекті Титульного списку і була
затверджена. Є проектно-кошторисна документація, але надійшло звернення від
більше  шестиста  мешканців  мікрорайонів  Кущівки  і  Катранівки  щодо
капітального ремонту вулиці Десантників. Я не буду повторюватися. Ситуацію
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пояснили мешканці  сьогодні  перед  початком  сесії.  Було  прийнято  рішення  і
подані  пропозиції  спочатку  відремонтувати  вулицю  Десантників,  а  після
коригування за результатами дев'яти місяців збільшити кошти на ремонт доріг,
як  ми  це  будемо  робити  за  допомогою  наступного  проекту  рішення,  та
включити вулицю Варшавську,  а також виконати капітальний ремонт і вулиці
Варшавської,  і  вулиці  Десантників.  Якщо  ми  приймемо  рішення  з  цього
питання, то ремонт буде зроблено протягом двох тижнів.

Ніколаєнко В.Г.:
Олександре Сергійовичу!
Я за те, щоб мешканці вулиці Десантників мали нормальну вулицю, щоб

там ходив маршрутний транспорт № 7. Я запитав, яке Ви мали право в ручному
режимі  змінювати  Титульний  список?  Це  службовий  підлог.  Хто  Вам  дав
вказівку на це? Назвіть, будь ласка, цю людину. Ви підставили секретаря міської
ради, надавши йому  цей список.  Ми з Іваном Івановичем були на цій вулиці.
Претензій  щодо  її  ремонту  немає.  Але  яким  чином  в  ручному  режимі  Ви
зробили службовий підлог? Я хочу почути відповідь на це запитання.  

Хачатурян О.С.:
Це досить серйозне звинувачення, якщо Ви звинувачуєте особисто мене.

Якщо це службовий підлог, то з цього приводу ми потім будемо спілкуватися.
Були подані пропозиції,  на яких є  підписи тих людей,  які  затверджують їх і
погоджують. 

Полонський  І.О.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”):

Александр Сергеевич!
Я так и не понял ситуацию по поводу улицы Варшавской,  почему она

была исключена из списка? Я понял, что ответа на этот вопрос нет.
У меня другой вопрос  – по поводу подрядов.  В прошлом году больше

двадцати  предприятий  занимались  ремонтами  кровель  и  асфальтированием
дорог  в  городе  Кировограде.  На  сегодняшний  день  мне  известно  четыре
предприятия,  которые выполняют работы по ремонту кровель.  На 5 млн грн
заключены договора на ремонт тридцати пяти кровель.  Вопрос по тендерам.
Почему четыре предприятия? Из этих предприятий, на сколько мне известно,
львиная часть отдана ЧП “Бойко” и еще одному коммунальному предприятию.
Почему количество предприятий сокращено до четырех и преимущество отдано
одному из них? 

Хачатурян О.С.:
Ваша інформація не відповідає дійсності. У минулому році було укладено

угоди  та  виконувалися  роботи  щодо  капітального  ремонту  покрівель  на
території  міста  Кіровограда  дванадцятьма  підприємствами  і  організаціями.
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Зараз  укладені  угоди  з  дев'ятьма  підприємствами  та  організаціями,  які
виконують  ремонти  покрівель.  Пояснюю,  чому  зараз  не  працюють  три
організації  і відсутні у цьому сегменті роботи. Ви знаєте, що у минулому році
було  непроходження  коштів  через  органи  державного  казничейства.  Мабуть,
цілий рік наші підрядники очікували коштів. За роботи, які були виконані ще у
минулому  році,  вони  отримали  кошти  у  серпні-вересні  цього  року.  З  тими
організаціями, які погоджувалися на виконання таких робіт без авансування та
передоплати, були укладені договори. Різниця в кількості підрядних організацій
по ремонту покрівель порівняно з минулим роком складає три організації.  

Кролевець А.В.:
Олександре Сергійовичу!
Я слухаю Вас і  мені здається,  що я не житель міста Кіровограда: я не

їжджу  містом,  не  бачу  ситуації  з  обслуговуванням  доріг,  покосом  трави та
іншого.  Якщо у  Вас  все  так  просто  робиться  (асфальтування  протягом двох
тижнів, покіс трави через два дні), то я пропоную Вам спільно із заступником
міського  голови  розглянути  мої  депутатські  запити  щодо  покосу  трави
комунальним підприємством “Трест  зеленого господарства”  після того,  як  ці
види  робіт  були  забрані  у  КРЕПу  № 9.  Також  я  пропоную  до  святкування
50-річчя  селища  Гірничого  заасфальтувати  його  центральну  площу  і дати
вказівку  водопровідно-каналізаційному та теплопостачальному підприємствам
міста заасфальтувати всі розриття на території селища протягом тижня. Зробіть,
будь ласка, це протягом тижня, а то у нас дороги заасфальтовані, підготовка до
зими проведена, але розміру тарифів, як буде постачатися газ і компенсуватися
різниця в тарифах, коли розпочнеться опалювальний період ми не знаємо. Чому
асфальтуються дороги  – не знаємо. Чому змінюються об'єкти  – не знаємо. З
Вашого  виступу  присутні  можуть  зробити  висновок,  що  все  добре,  ми
підготувалися, будемо у теплі, відремонтували дороги, тобто у нас все гаразд. Я
пропоную  більш  серйозно  підійти  до  цього  питання,  тому  що  на  сесії,  яка
відбудеться  в  січні,  ми  Вам задамо  ті  ж самі  запитання.  Все  заноситься  до
протоколу, а ми потім порівняємо Ваші відповіді з тим, що зроблено. 

Табалов С.М., депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемые коллеги!
Хорошо  или  плохо  проведены  тендеры,  у каждого  есть  определенные

заинтересованности, но давайте все-таки обсудим вопрос подготовки к зиме, а
именно то, будут ли люди в тепле или нет.  

Александр Сергеевич!
На сколько я знаю,  на базе Кировоградской городской больницы скорой

медицинской  помощи  возобновлялся  котел,  который  работает  на
альтернативном топливе. В городе есть два теплогенерирующих предприятия и
поселковое. Из трех предприятий кто-то рассматривал программы относительно
установки котлов, которые работают на альтернативном топливе?  Если такие
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программы есть,  то  кто их рассматривал,  какие решения принимались?  Еще
весной мы знали, что с газом будут проблемы. Люди должны быть в тепле. Их
не интересует, есть ли в Украине газ и его стоимость. Они хотят быть в тепле. 

Также ответьте, на заседании исполнительного комитета Вы докладывали
о подготовке к зиме? Если докладывали, то проинформируйте про результаты
рассмотрения этого вопроса. Если не докладывали, то почему? Спасибо. 

Хачатурян О.С.:
З  метою підготовки  альтернативних джерел  опалення  на  даний час  по

комунальному  підприємству  “Теплоенергетик”  було  прийнято  рішення  щодо
відновлення  мазутного  господарства  на  підприємстві.  Роботи  щодо
альтернативного джерела опалення ідуть повним ходом. До першого листопада
ми плануємо стовідсотково завершити  відновлення зазначеного господарства,
яке дасть можливість в разі відключення газу здійснювати теплопостачання для
мешканців міста Кіровограда за рахунок включення  альтернативного джерела.
Питання щодо переходу на альтернативні види палива поліклінік, дошкільних
навчальних закладів є відомчими та стосуються окремо кожного керівника цих
установ, а також керівників галузей. Ними безпосередньо приймалися рішення
з цього питання. 

Кролевець А.В.:
У  мене  останнє  запитання.  Воно  також  стосується  підготовки  галузі

житлово-комунального господарства міста до зимового періоду. Реформа галузі
ЖКГ  та  об'єднання  декількох  ЖЕКів.  Що  буде  з  двірниками,  працівниками
ЖЕКів,  яких  вже  повідомлено  про  звільнення  і  яких повинні  звільнити  в
жовтні? Є якась думка з цього приводу? 

Хачатурян О.С.:
Станом  на  сьогодні  жодного  працівника  житлово-експлуатаційних

організацій (двірників, сантехників, слюсарів) ніхто не звільняв і не попереджав
щодо  їх  вивільнення.  Вони  будуть  переходити  до  житлово-експлуатаційних
організацій, що створені і найближчим часом розпочнуть свою роботу. Єдиним
скороченням  у  зв'язку  з  об'єднанням  буде  скорочення  адміністративного
персоналу. 

Марковський І.І.:
Пропоную  надати  слово  депутату  Михальонку  С.А.  та  завершити

обговорення цього питання. 

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Олександре Сергійовичу!
Ви зараз говорите про те,  що у нас все добре.  Мене найбільше всього

турбує ситуація щодо зміни Титульних списків. Хто це виконує? Я розумію, що
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Ви є підлеглою людиною і виконуєте ті вказівки, які надає Вам безпосередній
керівник.  Я особисто вбачаю в цьому елементи корупції,  але  ми не  можемо
розглядати ці питання. Можливо, це повинні робити правоохоронні органи, але
те,  що людина порушує Присягу  посадової особи місцевого самоврядування,
однозначно  проглядається.  Через  це  я  хотів  би  звернутися  до  депутатського
корпусу  з  проханням  визнати  роботу  заступника  міського  голови  по  галузі
житлово-комунального  господарства  незадовільною  та  проголосувати  за
питання щодо знаходження Осетрова Г.І. на посаді заступника міського голови. 

Марковський І.І.:
Для  того,  щоб  розглядати  це  питання,  необхідно  мати  підготовлений

проект рішення з цього приводу. Так питання не вносяться. 

Михальонок С.А.:
Я зачитаю проект рішення з цього питання, а саме: 
1. Визнати незадовільною роботу заступника міського голови Осетрова

Геннадія Івановича.
2.  Звільнити  Осетрова  Геннадія  Івановича  з  посади  заступника

Кіровоградського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
07  жовтня  2014  року за  порушення  Присяги  посадової  особи  місцевого
самоврядування (абзац другий частини першої статті 20 Закону України “Про
службу в органах місцевого самоврядування”). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської
ради Марковського І.І.

Прошу розглянути це питання.

Марковський І.І.:
Передайте  мені,  будь  ласка,  озвучений  проект  рішення.  Надійшла

пропозиція від депутата міської ради Михальонка С.А. визнати незадовільною
роботу  заступника  міського  голови  Осетрова  Геннадія  Івановича,  звільнити
Осетрова  Геннадія  Івановича з  посади заступника Кіровоградського міського
голови з  питань діяльності  виконавчих органів ради  07 жовтня 2014 року за
порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування (абзац другий
частини  першої  статті  20  Закону  України  “Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування”),  контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на
секретаря міської ради Марковського І.І.

Вважаю,  що  у  даному  проекті  рішення  допущені  неточності,  оскільки
сьогодні  Осетров  Г.І.  знаходиться  на  лікарняному.  Це  питання  може
вирішуватися не 07 жовтня, а з дня його виходу на роботу.

Табалов С.М.:
Интересная у нас происходит ситуация. Я не знаю, каким образом здесь

оказался  Сергей  Анатольевич  Михальонок?  Одни  бывшие  регионалы
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цепляются в горло к другим бывшим регионалам, потом первые цепляются в
горло вторым. В зале происходит абсолютно непонятная ситуация. Мы должны
думать о том, как подготовиться к отопительному периоду. Приближается зима,
а в зале происходит “перетягивание канатов”:  тому тендеры дали, тому  – не
дали.  Это все происходит между бывшими регионалами. Давайте в конечном
итоге подумаем о людях! 

Шамардін О.С., депутат міської ради (позафракційний):
Іване Івановичу!
Я  прошу  начальника  юридичного  управління  міської  ради

прокоментувати озвучений проект рішення.
Також скажіть мені, будь-ласка,  як головуючий на сесії  чи виконуючий

його  обов'язки,  яким  чином  зараз порядок  денний проходить  процедуру,
визначену  статтею  55  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання? Прокоментуйте це. 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Дякую за можливість виступити з такого важливого для міста питання.

Хочу  звернути  увагу  на  те,  що  якщо ми  говоримо  про  порушення  Присяги
посадовою особою місцевого  самоврядування,  то,  напевно,  для  чистоти
питання бажано було б зазначити, які саме вимоги закону. В чому це полягає?

Ми всі  добре знаємо, як важко слухати і  представляти інтереси ради в
судах. Є випадки, коли трудові спори розглядаються протягом тривалого часу, а
потім з міського бюджету відшкодовуються дуже великі кошти. Тому, звичайно,
необхідно зазначити хоча б норму чинного законодавства, яка не виконується
посадовою  особою  місцевого  самоврядування,  на  підставі  якої  підготовлено
даний проект рішення.

Марковський І.І.:
Я вибачаюся. Я не зачитав преамбулу до даного проекту рішення. В ній

зазначене посилання на статті 140-146 Конституції України, статті 26, 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статті  3,  10,  11,  20 Закону
України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. 

Смаглюк М.О.:
Цю  інформацію дуже  важко  сприймати  на  слух.  Я  не  бачила  проекту

рішення з даного питання. 

Михальонок С.А.:
У мене  є  коротка  репліка  стосовно  зауважень  депутата  Табалова  С.М.

щодо колишніх регіоналів.  Я особисто не  голосував і  не буду голосувати за
підтримку  Осетрова  Г.І.  на  посаді  заступника  міського  голови  з  питань
житлово-комунального  господарства.  Зараз  я  висловлюю  свою  позицію.  Я
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мешканець  цього  міста.  До  мене  так  само  звертаються  люди.  Я  бачу  масу
недоречностей в тому, що і де робиться та що не робиться. Хтось підкилимно
вирішує, які роботи робити, які роботи не робити. Розумієте, це є найгіршим.
Ми, депутатський корпус, затверджуємо програми. Потім з'ясовується, що хтось
вирішив що  це  потрібно  робити,  а  це  непотрібно.  Це  неправильно.  Давайте
жити нормально, чесно. Є рішення міської ради. Якщо є зміни, то це потрібно
вирішувати у сесійній залі. Якщо люди “шматмадерять”, вибачте за вираз, під
килимом, тоді ми і отримуємо таку державу, в якій зараз живемо. Через це я
пропоную озвучений мною проект рішення. Дякую.

Шамардін О.С.:
Надайте  відповідь  на  моє  запитання.  Як  стаття  55  Регламенту

Кіровоградської міської ради  шостого скликання  використовується у  порядку
денному сесії і у даному проекті рішення?

Марковський І.І.:
Є пропозиція депутата міської ради. 

Шамардін О.С.:
Я просив прокоментувати.

Марковський І.І.:
Я прокоментував. Я не маю права не прислухатися до думки депутата, а

вирішувати  будуть  всі  депутати.  Я  зобов'язаний  виконувати  повноваження,
якими я  наділений як  секретар  міської  ради.  Депутат  вніс  пропозицію,  вніс
проект рішення з посиланням на статті чинного законодавства. Який коментар
може бути?

Шамардін О.С.:
А я як депутат міської ради задав запитання до юридичного управління

щодо дотримання статті 55 Регламенту міської ради. 

Марковський І.І.:
Я  зробив  зауваження  лише  з  того  приводу,  що  не  можна  звільняти

депутата або будь-яку людину в той час, коли вона хворіє. 
Тому я пропоную взяти даний проект рішення за основу, а потім ставити

питання  щодо  внесення  до  нього  змін,  які  я  оголосив.  Якщо  звільняти,  то
необхідно звільняти після закриття лікарняного. 

Олійник О.О., депутат міської ради (позафракційний):
У  мене  є  запитання  до  депутата  Михальонка  С.А.  Визначення

“шматмадерять”  немає  у  роботі  міської  ради.  Хотілося  б  почути  конкретні
зауваження до роботи Осетрова Г.І., на підставі яких можна встановити факт
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порушення ним чинного  законодавства  України і  за  це  його звільнити.  Будь
ласка, озвучте, через що ми маємо визнати роботу заступника міського голови
Осетрова Г.І. незадовільною?

Михальонок С.А.:
Я заслухав звіт начальника Головного управління житлово-комунального

господарства  міської  ради  Хачатуряна  О.С.  Він  не  зміг  навіть  приблизно
відповісти  на  запитання  “чому?”.  Я  розумію,  що  сьогодні  є  проблеми  з
фінансуванням, з бюджетом, але, коли ніхто не може відповісти, яким чином
зникають одні та з'являються інші об'єкти, коли прийняті програми хтось бере і
змінює,  тоді,  вибачте,  тут  немає  чесності.  За  одне  порушення.  Не  потрібно
порушувати декілька разів. Депутатський корпус прийняв рішення. Виконавчий
комітет і виконавчі органи повинні виконувати прийняті депутатським корпусом
рішення. Якщо він ігнорує думку депутатів, то у мене виникає відчуття, що це є
корупцією.  Через  це  моя  пропозиція  – це  моя  особиста  думка.  Ви  можете
підтримати чи не підтримати її. Я ще раз пояснюю. Не можна ігнорувати думку
депутатського  корпусу.  Депутатам  довірили  приймати  рішення,  а  коли  ці
рішення підміняються, то це  неправильно.

Марковський І.І.:
Давайте будемо завершувати.

Табалов С.М.:
Якщо за результатами звіт заступника міського голови взято до відома та

його  роботу  визнано  незадовільною,  то  відповідно  до  норм  чинного
законодавства  до  працівника,  винного  у  вчиненні  порушення,  може  бути
застосований один із засобів стягнення – догана або звільнення. Норми Кодексу
законів про працю України передбачають, що при звільненні такого працівника
перш  за  все  повинен  бути  встановлений  факт  конкретного  порушення  та
доведена  його  вина.  Перед  звільненням  власник  повинен  зажадати  від
працівника письмове пояснення (стаття 149). Крім того, при звільненні повинні
бути  враховані  ступінь  тяжкості  вчиненого  проступку  та  попередня  робота
працівника.  Прийняття сьогодні  рішення про звільнення заступника міського
голови на підставі  визнання його роботи незадовільною порушує всі  трудові
права та законні інтереси працівника, оскільки не встановлено суть проступку
та в чому саме полягає вина працівника. Від особи не взяті письмові пояснення,
як того вимагає стаття 149  Кодексу законів про працю України, не враховано те,
що письмових нарікань на його роботу з боку керівництва не було. Були догани?
Були попередження, Іване Івановичу? 

Давайте напишемо заяви та саморозпустимося прямо зараз. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція, є проект рішення. Я ставлю цей проект рішення за

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 8.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Я пропонував внести  зміни  та  доповнення  до  даного проекту  рішення,

пов'язані з тим, що не можна звільняти заступника міського голови Осетрова Г.І.
з  07  жовтня  2014  року,  тому  я  пропоную  останнім  днем  роботи  та  днем
звільнення  Осетрова  Г.І.  вважати  перший день  його  виходу  на  роботу  після
закриття листка непрацездатності.

Більше немає зауважень до даного проекту рішення? Немає.
Ставлю даний проект  рішення на  голосування  в  цілому з  урахуванням

оголошених мною змін та доповнень.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 3417 “Про інформацію щодо готовності міста до
зими” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Відповідно  до  статті  87  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

оголошується перерва на 30 хвилин.

Після перерви о 12.50 год.
За результатами реєстрації в залі присутні 48 депутатів.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Після  перерви  зареєструвалося  48 депутатів.  Кворум,  необхідний  для

роботи сесії, є.  Продовжуємо роботу пленарного засідання сорок першої сесії
Кіровоградської міської ради.

Саєнко І.А.,  депутат  міської  ради (депутатська група “За добробут
міста”):

Уважаемые депутаты!
Сегодня мы прослушали отчет одного из заместителей городского главы.
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Предлагаю  на  следующей  сессии  городского  совета  заслушать  отчет
заместителя городского главы Дрыги В.В.

Марковський І.І.:
Немає  питань.  Пропоную  протокольно  доручити  заступнику  міського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дризі В.В. прозвітувати про
роботу на наступній сесії міської ради. 

Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про
внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 29 січня 2014 року № 2768 “Про затвердження Програми розвитку житлово-
комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2014  рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3569  (доопрацьований).  Доповідає
Хачатурян  О.С.  – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3418  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2768 “Про
затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та
благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік” (додається).

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  №  3570  (доопрацьований).  Доповідає
Хачатурян  О.С.  – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
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Прийнято  рішення  №  3419  “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

внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29  січня  2014  року  №  2771  “Про  затвердження  Програми  запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2014 рік”. Проект рішення
за реєстраційним № 3746. Доповідає Коваленко С.М. – начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3420  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2771 “Про
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації
їх наслідків на 2014 рік” (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 № 3571 (доопрацьований). 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 міської ради за реєстраційним

№  3571  “Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29  січня  2014  року  №  2748  “Про  міський  бюджет  на  2014  рік”,
доопрацьований  з  урахуванням  пропозицій  головних  розпорядників  коштів.
Даним проектом рішення пропонується:

збільшити видатки по загальному фонду міського бюджету:
на  поховання  учасників  АТО  на  95,0  тис.  грн  за  рахунок  зменшення
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видатків  по  управлінню  архітектури  на  70,0  тис  грн  і по  відділу  фізичної
культури та  спорту  на  25,0  тис.  грн.  Хочу  одразу  зауважити,  що по  відділу
фізичної  культури  та  спорту  КФК  “010116”  необхідно  замінити
на КФК “030107”;

збільшуються на 27,5 тис. грн видатки на харчування у закладах освіти
дітей учасників АТО за рахунок зменшення видатків по виконавчому комітету
для надання грошової допомоги до Дня ветерана.

Також даним проектом рішення пропонується здійснити перерозподіл по
спеціальному фонду міського бюджету по бюджету розвитку. Проаналізувавши
використання  коштів  міського  бюджету  у  розрізі  головних  розпорядників
коштів, пропонується:

зменшити видатки по бюджету розвитку, а саме:
по відділу сім'ї та молоді – на 1851,4 тис. грн;
по управлінню архітектури – на 1000,0 млн грн;
по відділу культури і туризму – на 140,0 тис. грн;
по управлінню охорони здоров'я –  на 45,0 тис. грн;
направити видатки:
управлінню  капітального  будівництва  – 860  тис.  грн,  з  них  закладам

освіти – 709,0 тис грн;
на благоустрій міста – 200,0 тис. грн;
на будівництво (КТКВ 150101) – 500,0 тис. грн.
Інші видатки зменшуються на 399,0 тис. грн.
За  рахунок  перерозподілу  видатків  міського  бюджету  Головному

управлінню  житлово-комунального  господарства  міської  ради  додатково
направляється більше 1,5 млн грн, з них:

на капітальний ремонт житлового фонду – 719,4 тис. грн;
на капітальний ремонт доріг – 707,0 тис. грн;
КП  “Ритуальна  служба  – спецкомбінат  комунально-побутового

обслуговування” (внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали
суб'єктів  підприємницької  діяльності)  – 150,0  тис.  грн  для  придбання
екскаватору.

Бюджету Кіровського району  пропонується  направити 150,0 тис. грн на
придбання  транспорту  для  реалізації  Проекту  “Особливий  транспорт-
особливим дітям”. Відділу фізичної культури та спорту пропонується направити
390 тис.  грн  на будівництво і  монтаж спортивного майданчика ДЮСШ № 2.
Також пропонується направити 60 тис. грн управлінню з питань надзвичайних
ситуацій  та  цивільного  захисту  населення  для  придбання  та  установки
твердопаливного  котла 1-у Державному  пожежно-рятувальному  загону
Управління ДСНС України у Кіровоградській області. Озвучені пропозиції вже
враховані у  розданому  депутатам  доопрацьованому  проекті  рішення  міської
ради. 

Під  час  розгляду  даного  проекту  рішення  постійною комісією міської
ради  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-



31

економічного  розвитку  надійшли  додаткові  пропозиції  від  головних
розпорядників коштів, а саме:

від  Головного  управління  житлово-комунального  господарства  міської
ради:

збільшити на 47625,21912 тис. грн доходи та видатки спеціального фонду
міського  бюджету  по  субвенції  з  державного  бюджету  на  погашення
заборгованості  з  різниці  в  тарифах для теплопостачальних підприємств,  щоб
мати змогу підписати документи та закрити різницю в тарифах за 2013 рік і за
першу  частину  опалювального періоду 2014  року  (пропозиція  врахована  у
рішенні міської ради від 07.10.2014 № 3418). 

Також був запропонований додатковий перерозподіл видатків по бюджету
розвитку а саме:

по управлінню капітального будівництва:
збільшити  на  200,0  тис.  грн  видатки  по  КФК  150101  для завершення

реконструкції нежитлової  будівлі  з  надбудовою  мансардного  поверху  по
вул.  Медведєва,  11 за  рахунок  зменшення  інших видатків  по  КФК  250404
(капітальний  ремонт  будівлі  під  розміщення  Центру  обліку  та  тимчасового
перебування бездомних осіб, вул. 40 років Перемоги, 109);

по відділу сім'ї та молоді міської ради:
зменшити на 10,800 тис. грн видатки по КФК 091101 “Утримання центрів

соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді”  та  направити  ці  кошти  на
соціальний  гуртожиток  по  КФК  090700  “Утримання  закладів,  що  надають
соціальні послуги дітям”;

відділу фізичної культури та спорту міської ради:
КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”  замінити  на

КФК 030107  “Утримання та  навчально-тренувальна  робота  дитячо-юнацьких
спортивних шкіл”. Цю пропозицію я вже озвучувала раніше. 

Пропоную  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з  урахуванням
озвучених додаткових пропозицій.

Васильченко  С.С.,  депутат  міської  ради  (політична  партія
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Шановні колеги!
Прошу підтримати додаткову пропозицію до даного проекту рішення, а

саме перерозподілити видатки міського бюджету по головному розпоряднику
коштів  – управлінню розвитку  транспорту  та  зв'язку,  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету: 

видатки в сумі (-1918342,99 грн) по КФК 170102 “Компенсаційні витрати
на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету)”   направити  на  КФК  170602
“Компенсаційні  витрати  на  пільговий  проїзд  електротранспортом  окремим
категоріям  громадян  (за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету)”
(+ 1918342,99 грн). Це дуже важливе питання.
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Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

Шановні колеги!
На засіданні депутатської групи “За добробут міста” ми уважно вивчили

проект  змін  до  міського  бюджету  на  2014  рік.  Однозначно,  необхідно
підтримувати  перерозподіл  субвенції  з  державного  бюджету  на  погашення
заборгованості  з різниці в тарифах у сумі 47625219,12 грн.  Ми підтримуємо
більшість  запропонованих змін,  таких як  направлення  субвенції  Кіровському
району  на  придбання  транспорту  для  дітей-інвалідів,  придбання  екскаватору
для  КП  “Ритуальна  служба  – спецкомбінат  комунально-побутового
обслуговування”. Разом з тим, є певні застереження. У депутатів виникає дуже
багато запитань стосовно додатка 5 до даного проекту рішення  щодо змін до
переліку об'єктів,  видатки на які  у 2014 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва міської ради,
а саме щодо тих чи інших об'єктів, зазначених у ньому. Пропоную у даному
додатку залишити наступні об'єкти:

капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  біля  житлового  будинку  по
вул. Академіка Корольова, 30 – (+200000,00 грн);

нове  будівництво  пішохідного  містка  через  р.  Інгул  в  районі
вул. Каховської, м. Кіровоград – (+500000,00 грн);

реконструкція нежитлової будівлі  з надбудовою мансардного поверху по
вул. Медведєва, 11 – (+200000,00 грн).

Інші об'єкти я пропоную виключити з даного додатка, щоб депутати мали
змогу розібратися, яким чином вони потрапили до Переліку об'єктів, видатки на
які  у  2014 році будуть проводитися за  рахунок коштів бюджету розвитку по
управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради. 

Прошу  поставити  на  голосування  даний  проект  рішення  за  основу,
проголосувати за пропозицію депутата Васильченка С.С. та за мою пропозицію.
Пропозиції щодо інших об'єктів пропоную розглянути на наступній сесії міської
ради.

Дзядух В.О.,  депутат міської  ради (депутатська група “За добробут
міста”):

Я  прошу  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Васильченка С.С. дати відповідь на наступне запитання. Якщо суд
винесе позитивне рішення стосовно позову  колективу  ВАТ “Автобусний парк
13527”  щодо  відшкодування  коштів  за  пільговий  проїзд  автомобільним
транспортом  окремих категорій громадян,  за  рахунок  яких  коштів  буде
відшкодовано роботу протягом трьох місяців підприємства?

Марковський І.І.:
Я відповім. Ми будемо вирішувати це питання після винесення судового

рішення. 
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Зараз  я  хочу звернутися до всіх депутатів. Ми не дамо ставити місто на
коліна, як це робить автобусний парк. Це підприємство самовільно, порушивши
договірні умови,  без будь-якої людяності,  припинило роботу, але місто живе,
транспорт працює і буде працювати.

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Я підтримую пропозиції депутатів Васильченка С.С. та Волкова І.В., але,

враховуючи підстави щодо звільнення з посади заступника міського голови з
питань діяльності  виконавчих органів ради Осетрова Г.І.,  а  саме те,  що одні
об'єкти замінювалися на інші, можливо, не потрібно сьогодні приймати рішення
стосовно  додатка  №  5  до  даного  проекту  рішення.  Пропоную постійним
комісіям  міської  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства  та
енергозбереження,  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного  розвитку  розглянути  об'єкти  і пропозиції,  внесені
депутатами  від  всіх мажоритарних  виборчих  округів,  та  визначитись  з
першочерговими об'єктами.

Ксеніч В.М., депутат міської ради (позафракційний):
Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Я також пропоную залишити у додатку 5 до даного проекту рішення три

вищезазначені  об'єкти  у зв'язку з тим, що вони є важливими у підготовці до
опалювального періоду. Прошу підтримати пропозицію депутата Волкова І.В. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану

пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозицій,  озвучених начальником фінансового  управління
міської  ради  Бочковою Л.Т.  та  депутатами міської  ради Васильченком С.С.  і
Волковим І.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3421  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський
бюджет на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста  Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 3720.  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” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято  рішення  №  3422  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

затвердження  умов  оплати  праці  Перевознику  А.В.”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  3719.  Доповідає  Господарикова  О.П.  – начальник  відділу
бухгалтерського обліку міської ради.

Даним проектом рішення пропонується затвердити наступні умови оплати
праці  Перевознику Анатолію  Володимировичу,  першому заступнику міського
голови, з 02 червня 2014 року:

встановити надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі
10 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;

здійснювати щомісячне преміювання у розмірі 10 % посадового окладу у
межах  кошторисних  призначень  на  оплату  праці  на  підставі  розпоряджень
міського голови.

Перевозник А.В., перший заступник міського голови:
Я прошу депутатів доповнити даний проект рішення пунктом 2, виклавши
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його в редакції:
“Перераховувати  кошти,  нараховані  Перевознику  Анатолію

Володимировичу, першому заступнику міського голови, з 02 червня 2014 року у
вигляді щомісячного преміювання та надбавки за виконання особливо важливої
роботи, на потреби Збройних сил України.”.

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
В цьому немає проблем. Анатолій Володимирович може отримати кошти

в касі, а потім внести їх тій структурі, якій він хоче допомогти. 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (позафракційний):
Згідно з  чинним законодавством ніхто,  крім  суду,  не  може заборонити

людині  використовувати  свою  заробітну  плату.  Є  один  алгоритм  – людина
особисто повинна написати заяву з цього питання та подати її до бухгалтерії. 

Марковський І.І.:
Пропоную взяти  даний  проект  рішення  за  основу.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 33,

“утримались” – 2,
“проти” – 2,

“не голосували” – 18.
Не прийнято.

Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Я хотів би від фракції політичної партії ВО “Батьківщина” запропонувати
Перевознику  А.В.  всі  кошти,  отримані  ним  на  підставі  судових  рішень  за
позовами до міської ради, перерахувати військовим. 

Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

Рішення  прийнято,  результати  голосування  є на  екрані  електронної
системи  “Рада-В”.  Я  хотів  би  зауважити,  що  свого  часу  всім  заступникам
міського голови встановлювалися  доплати в розмірі 100 % посадового окладу.
Даним  проектом  рішення  пропонується  встановити  доплати лише  у
розмірі 10 % посадового окладу. Якщо Анатолій Володимирович робить такий
крок, то чому не встановити йому надбавки у розмірі 100 % посадового окладу і
таким чином направити більше коштів учасникам АТО?
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року
№  2093  “Про  затвердження  Положення  про  Кіровоградський  міський  центр
обліку  та  тимчасового  перебування  бездомних  осіб”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3745. Доповідає Краснокутський О.В. – депутат міської ради.

Ніколаєнко  В.Г.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”):

Скажіть, будь ласка, чи погоджувалося з сусідніми установами та людьми,
які  проживають  поруч,  питання  щодо  розміщення  в будівлі  по
вул.  Тельмана,  75-г  міського  центру  обліку  та  тимчасового  перебування
бездомних  осіб?  Там  поруч  розміщений  соціальний  гуртожиток,  дитячий
навчальний заклад, навчаються учні початкових класів. Зараз там пропонується
розмістити ще й центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (позафракційний):
11  грудня  2012  року  Кіровоградською  міською  радою  було  прийняте

рішення  №  2093,  до  якого  зараз  пропонується  внести  зміни.  Якщо  Ви
пам'ятаєте,  то  адреса  реєстрації  зазначеного в  ньому закладу  була визначена
“з  потолка”.  Там розміщене  приміщення,  яке  не  належить  до  власності
територіальної  громади  міста  Кіровограда,  – приміщення  територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

По-перше, зараз не йдеться про те, що завтра центр обліку та тимчасового
перебування  бездомних осіб буде перенесено  у  зазначене  у  проекті  рішення
приміщення.  Ми  говоримо  про  те,  що  його  юридична  адреса  повинна  бути
зареєстрована у приміщенні, що належить територіальній громаді міста. 

По-друге.  Шановні  представники  засобів  масової  інформації,
представники громадських організацій!

На жаль,  з  11 грудня з  2012 року, з  часу,  коли було прийняте рішення
міської ради № 2093, я робив все, щоб центр обліку та тимчасового перебування
бездомних осіб запрацював на повну потужність. Але станом на сьогодні я маю
письмові  відповіді  від  управління  власності  та  приватизації  комунального
майна міської  ради,  надані  декілька разів,  про те,  що територіальна громада
міста  Кіровограда  не  має  у  своїй  власності  приміщень,  які  можна  було  б
пристосувати  під  розміщення центру  обліку  та  тимчасового  перебування
бездомних осіб.  Депутати  пам'ятають,  що нами було  зроблено все,  щоб цей
заклад  розмістити  у  колишньому  приміщенні  ізолятора  Міністерства
внутрішніх  справ,  яке  належить  до  державної  форми  власності.  На  жаль,
Міністерство  внутрішніх  справ  підписало  угоду  лише  про  надання  цього
приміщення в оренду, тому територіальна громада міста не змогла зробити так,
щоб  використати  його  під  розміщення  центру.  Чинним  законодавством
забороняється використовувати кошти територіальної громади на приведення у
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належний стан приміщення, яке не є її власністю.
Я  хочу  навести  приклад  з  попереднього  скликання  міської  ради.  У

приміщенні  по  вул.  Бєлінського,  3  було  розміщено  комунальний  заклад
“Притулок для дітей “Надія” служби у справах дітей Кіровоградської обласної
державної  адміністрації”.  За  цією  ж  адресою  у  приміщенні  колишнього
дитячого  садку  було  розміщено  заклад  під  назвою  “Кризовий  центр”,  який
знаходиться там і сьогодні. Немає жодних підстав для того, щоб перешкоджати
прийняттю  даного  проекту рішення.  Наближається  зима.  Людей  потрібно
розміщувати. Перед  влаштуванням вони будуть проходити відповідні медичні
процедури. 

До  речі,  три  роки  йшла  реконструкція  гуртожитку  для  дітей-сиріт.
Нарешті реконструкція завершилася. Я вдячний всьому депутатському корпусу,
виконавчим органам міської  ради  за  допомогу.  Тепер  гуртожиток  для  дітей-
сиріт буде розташовано у новому приміщенні. Все інше робиться відповідно до
норм державної санітарно-епідеміологічної служби міста. 

Дякую.

Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

Шановні колеги!
Я уважно слухав доповідача.  Всі згадали і зрозуміли, що першого разу

адреса  центру  обліку та тимчасового перебування бездомних осіб  була, як він
сам зазначив, взята “з потолка”. Очевидним фактом є те, що і сьогодні адреса по
вул.  Тельмана  також  взята  “з  потолка”.  Ніхто  не  запитав  у  мешканців
мікрорайону  Новомиколаївки  про  таке  екзотичне  сусідство.  Свого  часу  ми
виступали  категорично  проти  такого  сусідства  на  території  першої  міської
лікарні,  адже таке сусідство було несумісне з  хворими і  не погоджувалося з
жителями, які  потім  висловлювали протести. Сьогодні ми вдруге чинимо так
само з мешканцями Новомиколаївки. Після затвердження зазначеної у проекті
рішення  адреси  вони  будуть  протестувати  проти  цього  притулку.  До  таких
питань потрібно підходити більш ґрунтовно і серйозно. 

Депутатська  група  “За  добробут  міста”  не  буде  голосувати  за  даний
проект рішення.

Краснокутський О.В.:
Ігоре Вікторовичу!
Я відношуся до Вас з великою пошаною. Не потрібно зараз вирішувати

особисті питання. 
Шановні колеги!
Якщо  даний  проект  рішення  не  буде  підтримано,  то  взимку  будуть

проблеми. Ні одне людське життя не варте цього всього.
Дякую.
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Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Можливо,  я  зможу  підказати  одну  річ.  Я  мешкаю  у  мікрорайоні

Масляниківки.  Там  колись  було  приміщення,  в  якому  перебували  особи,
затримані на  15  діб.  Це  пристосоване  приміщення.  Там зараз  взагалі  нікого
немає. Приміщення захаращено. Можливо, можна там розмістити центр обліку
та тимчасового перебування бездомних осіб?

Марковський І.І.:
Я можу це пояснити. Зазначене приміщення МВС передало міській раді в

оренду. Там потрібно робити капітальний ремонт. Робити капітальний ремонт в
орендованому приміщенні міська рада не має права. Я особисто звертався до
Міністерства  внутрішніх  справ  та  отримав  відповідь,  що  дане  приміщення
можна взяти тільки в оренду. 

Краснокутський О.В.:
У  своєму  виступі  я  доповідав,  що  з  2009  року  ми  постійно  вели

перемовини з Міністерством внутрішніх справ  України про те, щоб саме там
розмістити центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб,  але його
керівництво  погодилося  надати  приміщення  лише  в  оренду.  Управління
власності  та  приватизації  комунального  майна  також  працювало  над  цим
питанням. Дякую Івану Івановичу Марковському, депутатському корпусу. 

Багато  приміщень,  які  знаходяться  у  власності  територіальної  громади
міста, передані Міністерству внутрішніх справ в оренду за одну гривню на рік.
Нам були запропоновані умови щодо оренди приміщення в розмірі 800 гривень
за  місяць.  Це  не  дуже  великі  кошти,  але  все  одно  закон  не  дає  нам  права
виділяти кошти з міського бюджету для того, щоб привести це приміщення до
ладу. Проведення ремонтних робіт буде розглядатися як нецільове використання
бюджетних коштів. Тому було вирішено підготувати саме такий проект рішення.

Кролевець А.В.:
У власності  територіальної  громади міста  є  будівлі,  які  передаються  в

оренду  державним  органам  влади  за  одну  гривню  за  місяць.  Давайте  тоді
зробимо рівноцінний обмін.

Також,  якщо зазначене  мною приміщення  взято  в  оренду,  то  потрібно
щось робити. Я був там тиждень тому. Біля нього постійно ходять безхатченки.
Орендованого приміщення скоро не буде.

Краснокутський О.В.:
Договір  оренди було  розірвано  одразу.  Приміщення  знаходиться  у

використанні МВС. Якщо можна було б зробити ремонт, ми це зробили б. Але
чинне законодавство забороняє це робити. 

Я  неодноразово  звертався  до  управління  власності  та  приватизації
комунального майна міської  ради з  метою віднайти підходяще приміщення і
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отримав від двох попередніх  його начальників офіційні  відповіді  про те,  що
таких приміщень немає.

Також депутати повинні розуміти, що люди, які опинилися на вулиці, теж
залишаються людьми! Конституція України дає їм право на життя.

Коли  розпочиналася  робота  по  розміщенню  соціального  гуртожитку,
деякі  люди також намагалися збурити громаду,  але не вийшло так, як комусь
хотілося б. На жаль, я розумію, що сьогодні рішення з даного питання не буде
прийнято, але ціною цього будуть людські життя. 

Марковський І.І.:
Андрію Вікторовичу!
Я  відповім  на  Ваше  запитання.  Я  підписав  листи  до  МВС,  СБУ,

прокуратури  та  інших  установ  про  те,  що  з  наступного  року  вони  будуть
сплачувати орендну плату на загальних умовах. 

Є пропозиції щодо даного проекту рішення? Немає.
Пропоную прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 0,
“проти” – 3,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про звернення до Верховної Ради України”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3751. Доповідає Топчій П.С. – депутат міської ради.

Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Шановні депутати!
На ваш розгляд вноситься проект рішення міської ради за реєстраційним

№ 3751 “Про звернення  до Верховної  Ради України”.  Ви мали змогу  з  ним
ознайомитися. 

Я  пропоную  вам  звернутися  до  Верховної  Ради  України  з  вимогою
скасувати  ті  два  ганебні Закони,  які  були  підтримані  народними депутатами
16 вересня 2014 року. Першим Законом було визнано, що частина Луганської та
Донецької областей фактично не контролюється центральними органами влади.
Другим Законом було визнано те, що під амністію підпадуть ті сепаратисти та
терористи, які вбивають наших військових. Прошу депутатів підтримати таке
звернення. Дякую.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 31,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 24.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  02.04.2009
№ 1896 “Про створення комісії по розгляду земельних спорів та затвердження
положення  про  комісію  по  розгляду  земельних  спорів”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  3655.  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” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3423  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 02.04.2009 № 1896 “Про створення комісії
по розгляду земельних спорів та затвердження Положення про комісію по
розгляду земельних спорів” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  питань порядку  денного  щодо  регулювання

земельних  відносин.  Доповідає  з  цих  питань  Пидорич  В.О.  – начальник
управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища міської ради.

Перше  питання  – “Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3721.
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Пропонується внести зміни до даного проекту рішення, а саме у пункті 8
адресу  “по  вул.  Архітектора  Достоєвського,  14”  замінити  на  адресу
“по вул. Василя Стуса, 18”. Замовник  звернувся із заявою щодо зміни адреси.
Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення №  3424  “Про надання дозволів  на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам
АТО” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3749.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення №  3425  “Про надання дозволів  на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам
АТО” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Макарову  Д.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 30)”.
Проект рішення за реєстраційним № 3750.
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним  проектом  рішення  пропонується  надати  дозвіл  на  розроблення
проекту землеустрою під розміщення індивідуального гаража. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3426  “Про надання Макарову Д.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Генерала Жадова (біля будинку № 30)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3677.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення пропонується надати дозволи на розроблення
технічної документації із землеустрою під існуючими домоволодіннями. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3427  “Про надання дозволів  на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3615.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3428  “Про надання дозволів  на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3520.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3429  “Про надання дозволів  на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3678.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

До даного проекту рішення є зауваження від управління містобудування
та  архітектури  міської  ради.  Згідно  з  Планом  зонування  території  міста
Кіровограда  передбачено  проїзд  між  вулицями  Чугуєвською  та  Шкільною.
Пропонується  внести  зміни  до  даного  проекту  рішення,  а  саме  виключити
пункт 3. 
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  зі

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3430  “Про надання дозволів  на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3614.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3431  “Про надання дозволів  на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3514.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято рішення №  3432  “Про надання дозволів  на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  громадянам  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  в  садових  товариствах”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3616.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3433  “Про  надання  громадянам дозволів  на
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  громадянам  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  в  садових  товариствах”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3521.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3434  “Про надання  громадянам дозволів  на
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  громадянам  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
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землеустрою  в  садових  товариствах”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3679.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3435  “Про  надання  громадянам дозволів  на
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3656.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3436  “Про  передачу  у  власність  земельних
ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3576.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
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Прийнято  рішення  №  3437  “Про  передачу  у  власність  земельних
ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3509.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3438  “Про передачу  у  власність  земельних
ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3657.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3439  “Про  передачу  безоплатно  у  власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3575.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3440  “Про  передачу  безоплатно  у  власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3510.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3441  “Про  передачу  безоплатно  у  власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових  товариствах”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3511.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3442  “Про передачу  у  власність  земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садівницькому  товаристві
“Аграрник”. Проект рішення за реєстраційним № 3658.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3443  “Про  передачу  у  власність  земельних
ділянок в садівницькому товаристві “Аграрник” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
по вул. Великій Перспективній, 62”. Проект рішення за реєстраційним № 3608.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення стосується  майна  та  надання  дозволу  на  викуп
земельної ділянки.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3444  “Про  надання  дозволу  на  проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній, 62” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

продаж  ТОВ  “Єлисеївський”  земельної  ділянки  несільськогосподарського
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призначення  по  вул.  Великій  Перспективній,  17-а”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3349.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення стосується  майна  та  надання  дозволу  на  викуп
земельної ділянки.

Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

Поясніть, що це за майно у центрі міста?

Пидорич В.О.:
На  земельній  ділянці  по  вул.  Великій  Перспективній,  17-а

площею 154 кв. м розміщені магазин та офіс. Даний проект рішення стосується
викупу цієї земельної ділянки, яка перебуває в оренді, за 81999 грн.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 1,
“проти” – 3,

“не голосували” – 14.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

продаж Терзову Д.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення
по вул. Глинки, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 3653 (заява депутата
Терзова Д.С. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення додається).

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення стосується  майна  та  надання  дозволу  на  викуп
земельної ділянки.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3445  “Про  продаж  Терзову  Д.С.  земельної
ділянки  несільськогосподарського  призначення  по  вул.  Глинки,  2”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

затвердження земельної ділянки по вул. Куйбишева (біля будинку № 5), право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3505.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на викуп земельної
ділянки шляхом аукціону. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3446 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Куйбишева (біля будинку № 5), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Ялтинській  (біля  онкодиспансеру),
право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3506.



52

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на викуп земельної
ділянки шляхом аукціону. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.
Не прийнято.

Саєнко  І.А.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За  добробут
міста”),  звернулася  з  проханням  повернутися  до  голосування  за  проект
рішення за реєстраційним № 3506.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Саєнко  І.А.  повернутися  до

голосування  за  проект рішення міської  ради за  реєстраційним № 3506 “Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Ялтинській  (біля  онкодиспансеру),
право оренди на яку набувається на аукціоні”. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  питання  порядку  денного  “Про  затвердження

земельної ділянки по вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру), право оренди на
яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 3506.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 3447 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру), право оренди на яку набувається
на аукціоні” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Баркар  С.Б.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-ж”. Проект рішення
за реєстраційним № 3680.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення  пропонується  надати  дозвіл  на  розроблення
проекту землеустрою під розміщення аптеки.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  3448  “Про  надання  Баркар  С.Б.  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Генерала Жадова, 24-ж” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Виноградовій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля  будинку
№ 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 3550.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення  пропонується  надати  дозвіл  на  розроблення



54

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  під
розміщення гаража.

Марковський І.І.:
Назвіть підстави щодо підготовки даного проекту рішення. 

Пидорич В.О.:
Даний  проект  рішення  стосується  інваліда  з  дитинства  ІІІ  групи

(ураження опорно-рухового апарату).

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 3449 “Про надання Виноградовій О.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Івановій  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва (напроти будинку № 7)”. Проект
рішення за реєстраційним № 3681.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення  пропонується  надати  дозвіл  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  в  оренду  земельної  ділянки,  на  якій
розміщено майно.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 3,
“проти” – 3,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Кабанчук  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Декабристів,  22”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3515.

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення  пропонується  надати  дозвіл  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  в  оренду  земельної  ділянки,  на  якій
розміщено майно.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 3,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Я пропоную зробити перерву в роботі сесії.

Табалов С.М., депутат міської ради (позафракційний):
Прошу  до  перерви  розглянути  питання  “Про  припинення  права

постійного  користування  земельною  ділянкою  Кіровоградському  міському
управлінню Головного управління МНС України в Кіровоградській області по
вул. Великій Пермській, 11/2”. Проект рішення за реєстраційним № 3754.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Переходимо  до  розгляду  питання  порядку  денного  “Про  припинення

права  постійного  користування  земельною  ділянкою  Кіровоградському
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міському управлінню Головного управління МНС України в  Кіровоградській
області  по  вул.  Великій  Пермській,  11/2”.  Проект  рішення за  реєстраційним
№ 3754.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3450  “Про  припинення  права  постійного
користування  земельною  ділянкою  Кіровоградському  міському
управлінню Головного управління МНС України в Кіровоградській області
по вул. Великій Пермській, 11/2” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну

цільового призначення земельної ділянки Терзовій Т.Л. по пров. Курінному”.
Проект рішення за реєстраційним № 3755 (заява депутата Терзова Д.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” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3451  “Про  зміну  цільового  призначення
земельної ділянки Терзовій Т.Л. по пров. Курінному” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Пропоную зараз зробити перерву в роботі сорок першої сесії міської ради.
Про дату та час проведення другого засідання сорок першої сесії вам буде

повідомлено додатково. Немає заперечень? Немає.
Перше засідання сорок першої сесії Кіровоградської міської ради шостого

скликання завершено.
Дякую за роботу.

Секретар міської ради І.Марковський 


