
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 71
першого засідання сорок восьмої сесії
Кіровоградської міської ради 

шостого скликання

від 31 березня 2015 року м. Кіровоград

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

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 57 депутатів.

Шановні депутати!
На  сорок  восьму сесію  Кіровоградської  міської  ради  шостого

скликання  прибуло та  зареєструвалося  57 депутатів,  що  становить  більше
половини  складу  міської  ради.  Кворум,  необхідний  для  проведення
пленарного засідання сесії, є.

Сорок  восьма сесія  Кіровоградської  міської  ради шостого скликання
оголошується відкритою. 

Звучить Державний Гімн України.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Протягом міжсесійного періоду ми поховали кіровоградських бійців:
старшого  сержанта  Федитника  Віталія  Валерійовича  та  командира

групи спецпризначення третього окремого полку спеціального призначення,
капітана Бутусова Юрія Юрійовича,  які загинули поблизу міста Дебальцеве
під час виконання бойових завдань.

Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Шановні колеги!
В  роботі  сорок  восьмої сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого

скликання беруть участь:
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Горбовський  Сергій  Володимирович  – голова Кіровської  районної  у
м. Кіровограді ради;

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

Корольов Володимир Сергійович – секретар Новенської селищної ради.

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.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
Прийнято.

Анатолію Олександровичу! Запрошую Вас до президії.
Шановні депутати!
Відповідно  до  статті  131  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання на час роботи сесії  утворюється секретаріат сесії  міської
ради  у  складі одного  депутата,  який  обирається  на  сесії  і  є  головою
секретаріату,  та  працівників  управління  апарату  міської  ради.  Працівники
управління апарату  міської  ради  на місці.  Пропоную головою секретаріату
обрати депутата  Ксеніча Віктора Миколайовича. Немає  заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Прийнято.

Віктор Миколайович  виконує обов'язки  голови секретаріату  на  своєму
робочому місці. 

Шановні депутати!
На  адресу  Кіровоградської  міської  ради  надійшло  повідомлення

про перейменування депутатської групи “За добробут міста” на депутатську
групу “Трудовий актив Кіровограда” в Кіровоградській міській раді шостого
скликання (додається).
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Шановні колеги!
Вам  розданий  проект  порядку  денного  сорок  восьмої сесії

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

Є пропозиція взяти проект порядку денного сорок восьмої сесії міської
ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
Прийнято.

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

яка  відбулася  28 березня 2015  року,  було  запропоновано  внести  зміни  та
доповнення  до проекту  порядку  денного сорок восьмої  сесії  міської  ради,
а саме:

виключити питання:
за порядковим № 106 “Про поновлення ПрАТ “ПАЛЯНИЦЯ” договору

оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Соціалістичній  (біля
будинку № 68/4)”, проект рішення за реєстраційним № 4233;

за порядковим № 121 “Про затвердження земельної ділянки біля кафе
по  вул.  Жовтневої  революції,  31-м,  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні”, проект рішення за реєстраційним № 4253;

доповнити питаннями:
“Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної матеріальної

допомоги учасникам антитерористичної операції в східних областях України
та  сім'ям  загиблих,  які  є  мешканцями  м.  Кіровограда,  для  вирішення
соціально-побутових питань”, проект рішення за реєстраційним № 4188;

“Про надання ПАТ “Кіровоградське АТП-13555” дозволу на передачу
земельної ділянки в суборенду по вул. Аерофлотській, 22”, проект рішення за
реєстраційним № 4257.

Будуть ще пропозиції щодо проекту порядку денного?

Фомуляєв  А.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський актив”):

Прошу доповнити проект порядку денного сорок восьмої сесії міської
ради  питанням  “Про  перейменування  вулиць  Фрунзе  та  Новоросійської”.
Проект рішення з даного питання є. 
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція від депутата Фомуляєва А.М.  доповнити проект

порядку  денного  сорок  восьмої  сесії  міської  ради  питанням
“Про  перейменування  вулиць  Фрунзе  та  Новоросійської”.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
Прийнято.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Пропоную виключити з проекту порядку денного сорок восьмої сесії
міської  ради  питання  за  порядковим  №  105  “Про  поновлення
ПАТ “Кіровоградський хлібозавод”  договору  оренди земельної  ділянки по
вул.  Великій  Перспективній,  47/16”,  проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4232.

Марковський І.І.:
Пропоную  затвердити  проект  порядку  денного  сорок  восьмої сесії

міської ради в цілому з  урахуванням  озвучених пропозицій погоджувальної
наради,  пропозиції депутата Табалова С.М.  та  Фомуляєва А.М. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4045 “Про  затвердження порядку  денного
сорок  восьмої сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”
(додається).

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

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

надійшов тридцять  один  депутатський запит щодо  надання  матеріальної
допомоги мешканцям міста Кіровограда, з них колективних – двадцять три.
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Зачитав депутатські запити депутатів міської  ради  Кролевця А.В.
від  03.03.2015  №  881/6-дз,  Мамедова  В.З.о.  від  03.03.2015  №  884/6-дз,
Тетерева  Є.Д.  від  11.03.2015  №  885/6-дз,  від  30.03.2015  №  899/6-дз,
Новікової  В.В.  від  17.03.2015  № 887/6-дз,  Голофаєва  І.В.  від 17.03.2015
№  890/6-дз,  Юрченка  І.А. від  23.03.2015  №  894/6-дз,  Захарченко  Л.Б.
від 24.03.2015 № 896/6-дз та двадцять три колективні депутатські запити
депутатів міської ради  від  03.03.2015 № 880/6-дз-к,  882/6-дз-к,  883/6-дз-к,
від 17.03.2015 № 886/6-дз-к, 888/6-дз-к, 889/6-дз-к, 891/6-дз-к,  від 23.03.2015
№  892/6-дз-к,  893/6-дз-к,  від  24.03.2015  №  895/6-дз-к,  від  25.03.2015
№ 897/6-дз-к, 898/6-дз-к,  від  30.03.2015 № 900/6-дз-к,  901/6-дз-к,  902/6-дз-к,
903/6-дз-к,  904/6-дз-к,  905/6-дз-к,  906/6-дз-к,  907/6-дз-к,  908/6-дз-к,
909/6-дз-к,  910/6-дз-к  (додаються)  щодо  надання  матеріальної  допомоги
мешканцям міста та підготовлений проект рішення міської ради.

Бабенко  Н.В.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”), оголосила депутатський запит
депутатів міської ради від 31.03.2015 № 911/6-дз (додається) щодо надання
матеріальної допомоги мешканці міста.

Васильченко  С.С.,  депутат міської  ради (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське  об'єднання  “Батьківщина”),  оголосив колективний
депутатський  запит депутатів  міської  ради  від  31.03.2015  №  912/6-дз-к
(додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканці міста.

Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив  Кіровограда”),  оголосив депутатський  запит  від  31.03.2015
№  914/6-дз  (додається)  щодо  надання  матеріальної  допомоги  мешканцю
міста.

Саєнко  І.А.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група “Трудовий
актив  Кіровограда”), оголосила колективні депутатські запити депутатів
міської  ради від  31.03.2015 №  913/6-дз-к,  915/6-дз-к,  916/6-дз-к,  917/6-дз-к
(додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста.

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”),
оголосив колективний  депутатський  запит  депутатів  міської  ради
від  31.03.2015  №  918/6-дз-к  (додається)  щодо  надання  матеріальної
допомоги мешканці міста.

Костенко  О.В.,  депутат  міської  ради  (позафракційна),  оголосила
депутатський запит від  31.03.2015 №  919/6-дз (додається) щодо надання
матеріальної допомоги мешканцю міста.
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Марковський І.І.:
Пропоную  підтримати  колективні  депутатські  запити,  озвучені

депутатами Бабенко Н.В.,  Васильченком С.С., Ніколаєнком В.Г., Саєнко І.А.,
Осетровим Г.І.,  Костенко О.В.,  та врахувати їх у озвученому мною проекті
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  4046 “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).

Топчій П.С., депутат міської ради (голова  фракції політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”),  оголосив депутатський  запит
від  31.03.2015  № 920/6-дз  (додається)  щодо  забезпечення  безкоштовного
проїзду  в  міському  громадському  транспорті для  незахищених  верств
населення,  які  раніше  користувалися  цією  пільгою,  учнів  шкіл  та
учасників АТО. 

Марковський І.І.:
Пропоную  підтримати  депутатський  запит  депутата  міської  ради

Топчія П.С. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4047 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Топчія П.С.” (додається).

Марковський І.І.:
Я  хочу  прокоментувати  ситуацію  стосовно  питання,  порушеного

депутатом  Топчієм  П.С.  Звичайно,  що  комісію,  зазначену  в  його
депутатському  запиті,  буде  створено,  але  необхідно  врахувати  можливості
міського бюджету, а також з яких статей видатків ми зможемо виділити кошти
для  забезпечення  безкоштовного проїзду  незахищених  верств  населення  в
міському громадському транспорті.

На  минулому  тижні  я  брав  участь  у  нараді,  організованій
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представниками  Кіровоградського регіонального відділення  Асоціації  міст
України,  на якій повідомлялося про те, що до міського бюджету не будуть
зараховуватися  надходження  від  сплати  акцизного  податку.  Якщо
надходження  від  сплати  цього  податку  будуть  спрямовані  до  державного
бюджету, то виникне дуже скрутне становище стосовно наповнення міського
бюджету.  Тому  спочатку  необхідно  обрахувати  орієнтовну  суму  коштів  на
забезпечення  пільгового  проїзду,  а  потім  вирішити  питання  щодо  статей
бюджету, з яких ці кошти можна виділити. 

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

“Про  внесення  змін  до  Графіка  прийому  виборців  депутатами
Кіровоградської  міської  ради  в  громадських  приймальнях  депутатів  та
приймальнях політичних партій”. Проект рішення за реєстраційним № 4189.
Доповідає Масло Л.Я. – начальник управління апарату міської ради.

Масло Л.Я., начальник управління апарату міської ради:
Шановні депутати!
Відповідно  до  пропозицій  депутатів  Кіровоградської  міської  ради

шостого  скликання  Онул  Л.А.,  Стрижакова  А.О.,  Шамардіна  О.С.
підготовлений проект рішення міської ради  “Про внесення змін до Графіка
прийому виборців  депутатами Кіровоградської  міської  ради в  громадських
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій”. Проект рішення
у вас на руках. Прошу підтримати даний проект рішення. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4048 “Про внесення змін до Графіка прийому
виборців  депутатами  Кіровоградської  міської  ради  в  громадських
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій” (додається).

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

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  03 червня 2014 року № 3145 “Про затвердження Програми зайнятості
населення  м.  Кіровограда  на  період  до  2017  року”.  Проект  рішення  за
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реєстраційним №  4138.  Доповідає  Осауленко О.О.  – начальник управління
економіки міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4049  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  03  червня  2014  року  №  3145
“Про затвердження Програми зайнятості  населення м.  Кіровограда на
період до 2017 року” (додається).

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

“Про  внесення  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  27  січня  2015  року  3953”.  Проект  рішення  за  реєстраційним №  4144.
Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення №  4050  “Про внесення доповнень до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 3953” (додається).

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

“Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4242. Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської
ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4051  “Про  доповнення  Плану  діяльності
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2015 рік” (додається).

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

“Про  внесення  змін  та  доповнень  до  додатків  2,  3  Програми  розвитку
м. Кіровограда до 2015 року, затвердженої рішенням Кіровоградської міської
ради  від  26  січня  2012  року  № 1172”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4139. Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської
ради.

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

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4052  “Про  внесення  змін  та  доповнень
до  додатків  2,  3  Програми  розвитку  м.  Кіровограда  до  2015  року,
затвердженої  рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  26  січня
2012 року № 1172” (додається).

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

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 15 липня 2014 року № 3243 “Про підтримку участі ДП “Кіровоградтепло”
ТОВ  “ЦНТІ  УНГА”  у  проекті  “Підвищення  енергоефективності  у  секторі
централізованого  теплопостачання  України”.  Проект  рішення  за
реєстраційним №  4143.  Доповідає  Осауленко О.О.  – начальник управління
економіки міської ради.

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
Шановні депутати!
Кіровоградською міською радою 15 липня 2014 року  було  прийнято
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рішення  №  3243  “Про підтримку  участі  ДП  “Кіровоградтепло”
ТОВ  “ЦНТІ  УНГА”  у  проекті  “Підвищення  енергоефективності  у  секторі
централізованого теплопостачання України”.

З моменту прийняття цього рішення ми отримали листи з Міністерства
фінансів  та  Міністерства  інфраструктури  України,  на  підставі  яких
підготовлений  даний  проект  рішення.  Враховуючи  те,  що
ДП  “Кіровоградтепло”  ТОВ  “ЦНТІ  УНГА”  не  належить  до  комунальної
власності  територіальної  громади  міста Кіровограда,  ми  повідомили
Міністерства про свою позицію, але там наполягають на прийнятті рішення з
даного питання. 

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановні колеги!
Під  час  розгляду  цього  питання  постійною  комісією  міської  ради  з

питань бюджету,  податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного
розвитку  було  вирішено,  що зараз  недоцільно приймати  рішення з  даного
питання, та рекомендувати Кіровоградській міській раді розпочати процедуру
повернення ДП  “Кіровоградтепло”  ТОВ  “ЦНТІ  УНГА” до  комунальної
власності  територіальної  громади  міста  Кіровограда,  а  після  цього
повернутися до розгляду даного проекту рішення.

Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні депутати!
Я підтримую депутата  Краснокутського О.В.  в  тому,  що це  питання

неодноразово  розглядалося  постійною  комісією  міської  ради  з  питань
управління  комунальною  власністю  та  приватизації.  Немає  необхідності
створювати   приватній  структурі  можливість  для  збагачення за  рахунок
міського бюджету. 

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Я  предлагаю  пригласить  руководителя  этого  предприятия  и
рассмотреть данный проект решения на следующей сессии. 

Марковський І.І.:
Для  того,  щоб  повернути  ДП  “Кіровоградтепло”  до  комунальної

власності  територіальної  громади  міста,  необхідно  прийняти  відповідне
рішення міської ради, яке потрібно підготувати.  Пропоную зараз розглянути
даний проект рішення, а потім підготувати проект рішення міської ради щодо
повернення  ДП “Кіровоградтепло”  до комунальної власності територіальної
громади міста Кіровограда,  який розглянути на наступній сесії міської ради.
Немає заперечень? Немає.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 15,

“утримались” – 10,
“проти” – 21,

“не голосували” – 13.
Не прийнято.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Уважаемые коллеги!
Я просил бы пригласить руководителя этого предприятия для встречи с

депутатами и рассмотреть проект решения под регистрационным № 4143 на
следующей сессии. Прошу поставить мое предложение на голосование.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція  від депутата Табалова С.М. обговорити  питання

“Про підтримку участі ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” у проекті
“Підвищення  енергоефективності  у  секторі  централізованого
теплопостачання  України” з керівниками  фракцій  за  участі  керівника
ДП  “Кіровоградтепло”  ТОВ  “ЦНТІ  УНГА  та  винести  його  на  розгляд
наступної сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 26,

“утримались” – 7,
“проти” – 2,

“не голосували” – 24.
Не прийнято.

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

“Про  затвердження  звіту  про  виконання  міського  бюджету  за  2014  рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4148.  Доповідає  Бочкова  Л.Т –
начальник фінансового управління міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 4053 “Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 2014 рік” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 20 січня
2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”.  Проект рішення за
реєстраційним  №  4151.  Доповідає  Бочкова  Л.Т – начальник  фінансового
управління міської ради.

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
На  ваш  розгляд  пропонується  проект  рішення  міської  ради  за

реєстраційним  №  4151  “Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської
міської  ради  від  20  січня  2015  року  №  3899  “Про  міський  бюджет  на
2015 рік”.  Даним проектом рішення передбачається збільшення загального
обсягу видатків міського бюджету на 110,6 млн грн.

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Депутати мали можливість ознайомитися з даним проектом рішення.
Прошу озвучити пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.

Бочкова Л.Т.:
До даного проекту рішення роздані  пропозиції,  погоджені постійною

комісією  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та  соціально-
економічного  розвитку,  відповідно  до  яких пропонується  внести  зміни  до
даного проекту рішення (додатки 2, 3), а саме:

зменшити  видатки  по  Головному  управлінню  житлово-комунального
господарства  за  КФК 091207 “Пільги,  що надаються населенню на оплату
житлово-комунальних послуг і природного газу” – “– 1000000,00 грн”;

збільшити  видатки  по  виконавчому  комітету  міської  ради  
за  КФК  090412  “Інші  видатки  на  соціальний  захист  населення”  –
“+ 1000000,00 грн (матеріальна допомога учасникам АТО на оплату житлово-
комунальних послуг та вирішення соціально-побутових проблем)”;

збільшити видатки загального фонду по виконавчому комітету міської
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ради  за  КФК  120100  “Телебачення  і  радіомовлення”  – “+32 998,64  грн
(на погашення кредиторської заборгованості за надані у 2014 році послуги)”
за  рахунок залучення  вільного  залишку коштів  загального фонду міського
бюджету станом на 01 січня 2015 року.

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

урахуванням  пропозицій  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  4054  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський
бюджет на 2015 рік” (додається).

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

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29  липня  2014  року  № 3263  “Про  структуру,  загальну  чисельність  та
штати  апарату  Кіровоградської  міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,
виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  4146.  Доповідає  Балакірєва  С.М. – начальник  відділу
кадрової роботи міської ради.

Хочу  звернутися  до  депутатів  з  проханням.  Міська  рада  надає
матеріальну допомогу та пільги для учасників антитерористичної операції,
тому виникла необхідність  без збільшення загальної чисельності апарату та
виконавчих органів міської ради  збільшити на одну  штатну одиницю відділ
соціальної  підтримки  населення  міської  ради  за  рахунок  скорочення
вакантної  посади  заступника  міського  голови.  Прошу  підтримати  даний
проект рішення. 

Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради:
Шановні депутати!
Хочу  довести  до  вашого  відома,  що  відповідно  до  пропозицій,

підтриманих  на  погоджувальній  нараді,  вчора  надійшли  дві  службові
записки:  від  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Колодяжного С.О.  щодо збільшення штату відділу соціальної
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підтримки  населення  у  зв'язку  з  необхідністю  забезпечення  надання
щомісячної  адресної  матеріальної  допомоги  учасникам  АТО  та  від
начальника  юридичного  управління  міської  ради  щодо  внесення  змін  до
штату юридичного управління. 

У  зв'язку  з  цим  депутатам  пропонується  внести  зміни  до  даного
проекту  рішення,  а  саме,  не  змінюючи  загальну  чисельність  апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради:

1) ввести до штату відділу соціальної підтримки населення одну посаду
головного  спеціаліста  сектора  по  роботі  з  учасниками  антитерористичної
операції за рахунок скорочення вакантної посади заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради;

2)  вакантну  посаду  головного  спеціаліста  відділу  правового
забезпечення  юридичного  управління  замінити  на  посаду  старшого
інспектора.

У зв'язку з цим пропонується внести відповідні зміни до додатків 2, 3
до  рішення міської  ради від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру,
загальну  чисельність  та  штати  апарату  Кіровоградської  міської  ради  та  її
виконавчого  комітету,  виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради”.
Прошу  підтримати  даний  проект  рішення  міської  ради  зі  змінами  та
доповненнями.

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

урахуванням озвучених змін та доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4055  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  липня  2014  року  №  3263
“Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської
міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,  виконавчих  органів
Кіровоградської міської ради” (додається).

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

“Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської
плати  за  користування  квартирними  телефонами”.  Проект  рішення  за
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реєстраційним  №  4149.  Доповідає  Цирфа  М.В. – начальник  управління
розвитку транспорту та зв’язку 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” – 9.

Прийнято рішення № 4056  “Про звільнення інвалідів І та ІІ груп
по  зору  на  50  відсотків  від  абонентської  плати  за  користування
квартирними телефонами” (додається).

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

“Про  внесення  змін  до  Порядку  розрахунку  компенсаційних  виплат  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  підприємствам  електро-  та
автомобільного  транспорту  м.  Кіровограда  за  пільговий  проїзд  окремих
категорій  громадян,  затвердженого  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від 03 грудня 2009 року № 2905”. Проект рішення за реєстраційним № 4181
(доопрацьований).  Доповідає  Цирфа М.В. – начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку міської ради.

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
У  мене  є  запитання  щодо  даного  проекту  рішення.  Відповідно  до

проекту Порядку розрахунку компенсаційних виплат нарахування субвенції з
державного  бюджету  визначається  за  формулою,  яка  містить  коефіцієнт
наповнення. Звідки він береться? Як буде визначатися зазначений коефіцієнт,
адже він суттєво впливає на розмір субвенції з державного бюджету?

Цирфа  М.В.,  начальник  управління  розвитку  транспорту  та
зв’язку міської ради:

Коефіцієнт  наповнення  складається  із  співвідношення  кількості
платних і безплатних пасажирів у загальному обсязі перевезень. Цю кількість
надає кожен перевізник та управління статистики. 

Дзядух В.О.,  депутат  міської  ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”):

Іване Івановичу!
Я  хочу  звернути  увагу  депутатів  на  те,  що даний проект  рішення  є

юридично нікчемним. Законом України “Про автомобільний транспорт” чітко
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визначений  звичайний  режим  руху,  а  також  передбачена  закупівля  даної
послуги  на  перевезення  через  відповідні  тендери,  які  враховують  умови
роботи  транспорту,  його  модифікацію,  кількість  тощо.  Враховуючи те,  що
сьогодні  депутати  підтримали депутатський  запит  депутата  Топчія  П.С.,  я
пропоную відправити даний проект рішення на доопрацювання та розглянути
його в контексті зазначеного запиту. Прошу підтримати мою пропозицію.

Осетров Г.І.:
На  минулому  тижні  в  засобах  масової  інформації  обговорювалося

питання  щодо неповажного  відношення водіїв  маршрутних таксі  до  сімей
військовослужбовців,  загиблих в  АТО.  Хочу  відмітити,  що винне  в  цьому
управління  розвитку  транспорту  та  зв’язку  міської  ради.  Зараз  вже  майже
квітень,  а  ми  досі  не  розподілили  кошти  на  перевезення  автобусним
транспортом,  тому  безпідставно  вимагаємо  від  транспортних  підприємств
здійснювати перевезення  пільгових категорій населення. 

Законом України “Про автомобільний транспорт” чітко визначено,  що
безкоштовних  перевезень  не  буває.  Замовник  повинен  визначитись  з
компенсацією  витрат.  Станом  на  сьогодні  підприємства  працюють  без
компенсацій. 

Я пропоную підтримати пропозицію депутата Дзядуха В.О., відправити
даний проект рішення на доопрацювання та направити на розгляд до комісії,
яку запропонував створити депутат Топчій П.С.

Марковський І.І.:
Геннадію Івановичу!
Щодня у мене відбувається по дві-три зустрічі з людьми. Якби Ви чули,

що  люди  кажуть  про  транспортні  перевезення,  зокрема  про  маршрути  за
номерами  7  та  126,  то  я  взагалі  не  піднімав  би  питання  про  дотацію,
враховуючи зневажливе ставлення водіїв та перевізників до людей.

Надійшла  пропозиція  від  депутата  Дзядуха  В.О.  відправити  даний
проект рішення на доопрацювання та розглянути його в контексті розгляду
депутатського запиту депутата Топчія П.С. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 22,

“утримались” – 4,
“проти” – 1,

“не голосували” – 32.
Не прийнято.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 4,
“проти” – 1,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

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

“Про затвердження Статуту  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЦЕНТРАЛЬНА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. КІРОВОГРАДА” в новій редакції”. Проект рішення за
реєстраційним  №  4190.  Доповідає  Кудрик  Л.М. – заступник  начальника
управління охорони здоров’я 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” – 10.

Прийнято  рішення  №  4057  “Про  затвердження  Статуту
КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ “ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ
М. КІРОВОГРАДА” в новій редакції” (додається).

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

“Про перейменування дошкільних навчальних закладів”. Проект рішення за
реєстраційним  №  4152.  Доповідає  Костенко  Л.Д.  – начальник  управління
освіти міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4058  “Про  перейменування  дошкільних
навчальних закладів” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до  рішення Кіровоградської міської ради від 16 жовтня
2008  року  №  1311  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  26  вересня  2006  року  №  80”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4182.  Доповідає  Бабенко  Н.В.  – начальник
управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового  обслуговування
населення міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4059  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  16  жовтня  2008  року  №  1311
“Про внесення змін  та  доповнень до  рішення Кіровоградської  міської
ради від 26 вересня 2006 року № 80” (додається).

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

“Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 28.07.2009
№ 2393 та від 29.07.2014 № 3271”. Проект рішення за реєстраційним № 4140.
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” – 11.

Прийнято  рішення  №  4060  “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської  міської  ради  від  28.07.2009  №  2393  та  від  29.07.2014
№ 3271” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2015  року  №  3936  “Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-
комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4141  (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” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4061  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3936  “Про
затвердження Програми розвитку житлово-комунального  господарства
та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2015 року № 3937 “Про затвердження Програми будівництва, реконструкції,
ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді
на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним №  4142  (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” – 11.

Прийнято  рішення  №  4062  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3937
“Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг
та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді  на  2015  рік”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  міський  огляд-конкурс  на  кращий  благоустрій  багатоквартирних
будинків та будинків приватного сектора у м. Кіровограді”. Проект рішення
за реєстраційним № 4254. Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.

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

Під  час  розгляду  питання  “Про  міський  огляд-конкурс  на  кращий
благоустрій  багатоквартирних  будинків  та  будинків  приватного  сектора  у
м. Кіровограді” постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку  були  погоджені
зміни та доповнення до даного проекту рішення, а саме:

у преамбулі:
виключити  посилання  на  статтю  30  і доповнити посиланням  на

статтю  25  Закону  України  “Про місцеве  самоврядування  в  Україні”  та  на
статтю 14 Закону України “Про органи самоорганізації населення”;

у проекті рішення:
доповнити пунктом 4 в наступній редакції:
“4. Затвердити результати роботи комісії з проведення огляду-конкурсу

на  кращий  благоустрій  багатоквартирних  будинків  та  будинків  приватного
сектора  у  м.  Кіровограді  рішенням  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради”;

пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 5, 6; 
у проекті Положення про міський огляд-конкурс на кращий благоустрій

багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кіровограді:
у розділі І “Загальні умови”:
виключити підпункт 1.4;
підпункти 1.5, 1.6 вважати відповідно підпунктами 1.4, 1.5;
підпункт  1.4  доповнити  словами  наступного  змісту:  “Основною

формою роботи комісії є засідання”;
у  підпункті  2.2  розділу ІІ  “Порядок  та  умови  проведення  огляду-

конкурсу” виключити слово “юридичної”;
у  підпункті  5.1  розділу V “Джерела  фінансування  для  нагородження

переможців” слово  “спонсорів”  замінити  на  слова  “коштів,  незаборонених
законодавством”.

Андреєва  Л.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський актив Кіровограда”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Зараз  доповідач  озвучив  дуже  багато  змін  та  доповнень  до  даного
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проекту рішення, які дуже важко сприймати на слух. На засіданнях постійних
комісій  ми  розглядаємо  проекти  рішень  міської  ради.  Ці  зміни  погоджені
профільною постійною комісією міської ради? Про що йдеться в зазначених
пунктах?

Давайте поважати одне одного. 
Пропоную в разі, якщо озвучені зміни та доповнення  були  погоджені

постійною  комісією,  голові  комісії  пояснити  ці  зміни депутатам  або
відправити даний проект рішення на доопрацювання. 

Хачатурян О.С.:
Озвучені  зміни  були  запропоновані  юридичним  управлінням  міської

ради  та  погоджені  постійною  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку.  Вони
стосуються юридичної сторони даного питання.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Підготовка  цього  питання  демонструє  етичну  сторону  ставлення
виконавчих органів міської ради до депутатського корпусу. Я хочу підтримати
депутата  Андреєву  Л.М.  З  голосу  пропозиції,  озвучені  начальником
Головного  управління  житлово-комунального  господарства  та
енергозбереження, не сприймаються. 

Пропоную розглядати  даний проект  рішення в  редакції,  яка  роздана
депутатам. Якщо зміни та доповнення, озвучені доповідачем, є важливими і
суттєвими,  пропоную  на  наступну  сесію  підготувати  відповідний  проект
рішення міської ради з цього питання.

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Зміни та доповнення до даного проекту рішення розглядалися та були
погоджені  постійною  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Депутати говорили
про те, що краще було б винести на розгляд сесії міської ради проект рішення
з урахуванням погоджених змін та доповнень. Розглядати це питання пізніше
буде  вже  неактуально.  Воно  стосується  благоустрою.  Вважаю,  що  при
прийнятті рішення з даного питання необхідно керуватися його соціальною
необхідністю.  Також,  якщо зараз  ми  не  врахуємо  зауваження  юридичного
управління, то дане рішення не буде дієвим. 

Прошу  врахувати  у  даному  проекті  рішення  пропозиції,  погоджені
постійною комісією, та поставити його на голосування. Також хочу звернути
увагу  начальника  Головного  управління  з  питань  житлово-комунального
господарства  міської  ради  на  підготовку  виконавцями  проектів  рішень  до
сесії міської ради.
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Марковський І.І.:
Я  погоджуюся  із  зауваженнями  депутатів  Андреєвої  Л.М.  та

Волкова  І.В.  Неприпустимо  під  час  сесії  вносити  такі  об'ємні  правки  до
проектів рішень. Але депутат Краснокутський О.В. правильно прокоментував
ситуацію  про  те,  що  через  місяць  дане  рішення  буде  вже  неактуальним.
Міською радою оголошено конкурс на кращий будинок, квартал,  вулицю і
передбачено вручення невеликих премій для того, щоб заохотити громадян. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому  без  урахування пропозицій постійної  комісії  міської  ради  з  питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 21.
Не прийнято.

Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з
урахуванням  пропозицій  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 3,
“проти” – 7,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 4063 “Про міський огляд-конкурс на кращий
благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора
у м. Кіровограді” (додається).

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

“Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4183.  Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.

Вовк  Ю.М.,  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

У  зв'язку  із  трагічною  загибеллю  військовослужбовців  Тельнова
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Євгенія  Львовича,  Федитника  Віталія  Валерійовича  та  Бутусова  Юрія
Юрійовича пропонується:

виділити  кошти  у  сумі  3,140  тис.  грн  на  відшкодування  витрат
комунальному підприємству “Ритуальна служба – спецкомбінат комунально-
побутового обслуговування” для поховання;

виділити  кошти  у  сумі  6,88508  тис.  грн  на  відшкодування  витрат
комунальному підприємству “Управління будинками Кіровоградської міської
ради”  для  проведення  поминального  обіду  за  загиблими
військовослужбовцями;

відділу  бухгалтерського  обліку  Кіровоградської  міської  ради  кошти
у  сумі  10,02508  тис.  грн  перерахувати  за  призначенням  за  рахунок
асигнувань, передбачених на поховання окремих категорій громадян міста, в
тому  числі  військовослужбовців  військових  частин  Кіровоградського
гарнізону, які загинули під час виконання службових обов'язків, та загиблих
військовослужбовців, поховання яких здійснюється в місті Кіровограді. 

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

урахуванням  пропозицій,  озвучених  начальником  відділу  соціальної
підтримки населення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  4064  “Про  виділення  коштів  на
відшкодування  додаткових  витрат  для  проведення  поховання”
(додається).

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

“Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста
Кіровограда”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4184.  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.
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Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 0.

Прийнято  рішення  №  4065  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2015 року № 3927 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради  від  09  вересня  2014  року  №  3399  “Про  затвердження  Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях України та членів  їх  сімей  – мешканців м.  Кіровограда”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4185. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу
соціальної підтримки населення міської ради.

Вовк  Ю.М.,  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

Постійними  комісіями  міської  ради  з  питань  бюджету,  податків,
фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку  та  з  питань
охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  населення  запропоновано  внести
зміни до даного проекту рішення міської ради, а саме:

пункт  2.2  Заходів  щодо  реалізації  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей – мешканців м. Кіровограда викласти в новій редакції:

“2.2.  Надання щомісячної  адресної матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції в східних областях України та сім’ям загиблих,
які є мешканцями м. Кіровограда, для вирішення соціально-побутових питань
(виконавець – відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської
ради)”.

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

урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради  з  питань бюджету,
податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку  та  з
питань  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  населення.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4066  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3927
“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  09  вересня  2014  року  №  3399  “Про  затвердження  Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях  України  та  членів  їх  сімей  – мешканців  м.  Кіровограда”
(додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2011 року № 120 “Про затвердження нової редакції Положення про комісію
по  наданню  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  м.  Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 4186. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4067  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2011  року  №  120
“Про затвердження нової редакції Положення про комісію по наданню
допомоги малозабезпеченим громадянам м. Кіровограда” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2015  року  №  3926  “Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та
соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення  міста  Кіровограда
на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4187.  Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4068  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3926
“Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2015 рік”
(додається).

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

“Про  затвердження  Порядку  надання  щомісячної  адресної  матеріальної
допомоги учасникам антитерористичної операції в східних областях України
та  сім'ям  загиблих,  які  є  мешканцями  м.  Кіровограда,  для  вирішення
соціально-побутових  питань”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4188.
Доповідає  Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради.

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

Я пропоную,  щоб  було  зрозуміліше, доповнити  пункти  5,4,  5.5,  5.6,
5.7  проекту  Порядку  надання  щомісячної  адресної  матеріальної  допомоги
учасникам антитерористичної операції в східних областях України та сім'ям
загиблих,  які  є  мешканцями  м.  Кіровограда,  для  вирішення  соціально-
побутових  питань  словами:  “(у  разі  оформлення  щомісячної  адресної
матеріальної  допомоги для  вирішення соціально-побутових питань сім'ями
загиблих)”. 

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

урахуванням пропозиції депутата Топчія П.С. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення №  4069  “Про затвердження Порядку надання
щомісячної  адресної  матеріальної  допомоги  учасникам
антитерористичної  операції  в  східних  областях  України  та  сім'ям
загиблих, які є мешканцями м. Кіровограда, для вирішення соціально-
побутових питань” (додається).

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

“Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кіровограда,
які  підлягають  приватизації”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4147.
Доповідає  Шовенко  Л.В. – заступник  начальника управління  – начальник
відділу  приватизації  управління  власності  та  приватизації  комунального
майна міської ради.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Прошу пояснити положення пункту 3 даного проекту рішення, а саме
слова  “провести  приватизацію  об'єктів  за  незалежною  оцінкою  та  за
погодженням з секретарем міської ради протягом 2015 року”.

Шовенко  Л.В.,  заступник  начальника управління  – начальник
відділу приватизації управління власності та приватизації комунального
майна міської ради:

Положенням  про  управління  комунальним  майном передбачено
погодження незалежної оцінки з відповідним заступником міського голови.
Станом на сьогодні управління власності та приватизації комунального майна
міської  ради  підпорядковано  секретарю  міської  ради.  У  зв'язку  з  цим
проектом  рішення  пропонується  провести  приватизацію  об'єктів  за
незалежною оцінкою та за погодженням з секретарем міської ради.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення №  4070  “Про затвердження переліку  об’єктів
комунальної  власності  м.  Кіровограда,  які  підлягають  приватизації”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  дозволу  на  розроблення  Комплексної  схеми  розміщення
тимчасових споруд  та архітип для провадження підприємницької діяльності
в  м.  Кіровограді”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4243.  Доповідає
Чертков С.Б. – т. в. о. начальника управління містобудування та архітектури
міської ради.

Тітов Ю.О.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Після  того,  як  ми надамо дозвіл  на  розроблення  Комплексної  схеми
розміщення  архітектурних  типів  тимчасових  споруд  для  провадження
підприємницької  дільності  в  м.  Кіровограді,  затверджувати  цю схему буде
міська рада?

Чертков  С.Б.,  т.  в.  о.  начальника  управління  містобудування  та
архітектури міської ради:

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального  господарства  України  від  22.11.2011  №  244 передбачено
затвердження  вищезазначеної  Комплексної  схеми  не  міською  радою,  а
виконавчим комітетом міської ради. Також цим же наказом передбачено, що
дозвіл на розроблення Комплексної схеми надає міська рада.

Тітов Ю.О.:
Я вважаю, що в разі, якщо дозвіл на розроблення  Комплексної схеми

розміщення  архітектурних  типів  тимчасових  споруд  для  провадження
підприємницької дільності в м. Кіровограді надає міська рада, то міська рада
повинна і затверджувати зазначену Комплексну схему.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Я погоджуюся із зауваженням депутата Тітова Ю.О., якщо міська рада
надає дозвіл на розроблення  Комплексної схеми розміщення архітектурних
типів  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  дільності  в
м. Кіровограді, то міська рада повинна і затверджувати зазначену Комплексну
схему.

Я пропоную доповнити даний проект рішення пунктом:
“2. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської

ради  винести  проект  рішення  про  затвердження  Комплексної  схеми
розміщення  архітектурних  типів  тимчасових  споруд  для  провадження
підприємницької діяльності в м. Кіровограді на розгляд сесії Кіровоградської
міської ради.”.
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Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Чи  погоджувався  даний  проект  рішення  постійною  комісією  міської
ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин? 

Також  я  хотів  би  зауважити,  що  на  сесії  міської  ради  ми  можемо
затвердити  будь-яке  рішення,  але  воно  повинно  відповідати  нормативно-
правовим актам та чинному законодавству України.

Марковський І.І.:
Я вважаю,  що  від депутата Волкова І.В. надійшла слушна пропозиція

доповнити даний проект рішення пунктом 2: “2. Управлінню містобудування
та  архітектури  Кіровоградської  міської  ради  винести  проект  рішення  про
затвердження  Комплексної  схеми  розміщення  архітектурних  типів
тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності  в
м. Кіровограді на розгляд сесії Кіровоградської міської ради.”.

Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з
урахуванням  пропозиції  депутата  Волкова  І.В. Хто  за  дану  пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 4,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  4071  “Про надання дозволу на розроблення
Комплексної  схеми  розміщення  архітектурних  типів  тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Кіровограді”
(додається).

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

“Про  розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької
діяльності”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4245.  Доповідає
Чертков С.Б. – т. в. о. начальника управління містобудування та архітектури
міської ради.

Мосін  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “Трудовий
актив Кіровограда”):

Прошу оголосити пропозицію постійної комісії міської ради з питань
архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.
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Чертков  С.Б.,  т.  в.  о.  начальника  управління  містобудування  та
архітектури міської ради:

Постійною комісією міської ради було запропоновано внести зміни до
даного  проекту  рішення, а  саме  пункт  1  викласти  в  новій  редакції:
“1.  Визнати  вулицю Дворцову,  на  відрізку  від  Кіровоградського обласного
краєзнавчого музею до вул. Кавалерійської, такою, де заборонено розміщення
тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності,  рух  та
стоянка автомобільного транспорту, крім пристроїв для сезонної роздрібної
торгівлі  біля  стаціонарних  закладів  ресторанного  господарства  на  термін
з 15 квітня по 15 жовтня за погодженням архітектурно-містобудівною радою
при управлінні містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради
та  постійною комісією Кіровоградської  міської  ради  з  питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.”.

Мосін О.В.:
Я  хочу  прокоментувати  пропозицію  постійної  комісії  міської  ради  з

питань  архітектури,  будівництва  та  регулювання  земельних  відносин.
Вулиця  Дворцова  є  центром  міста.  При  управлінні  містобудування  та
архітектури міської ради створена і діє архітектурно-містобудівна рада. Також
діє  постійна  комісія  міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва  та
регулювання земельних відносин. Можливо, вони погодять тип конструкції,
який можна буде розміщувати поруч  із  стаціонарними закладами
ресторанного господарства. 

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення №  4072  “Про розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності” (додається).

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

“Про затвердження дислокації”. Проект рішення за реєстраційним №  4246.
Доповідає  Бабенко  Н.В.  – начальник  управління  по  сприянню  розвитку
торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради.
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Бабенко  Н.В.,  начальник  управління  по  сприянню  розвитку
торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради:

Прошу  прийняти  даний  проект  рішення  зі  змінами,  а  саме  номер
будинку “23” по вул. 50 років Жовтня замінити на номер будинку “23/34”.

Новікова В.В., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “За єдність”):

Уважаемые депутаты!
Это очень наболевший вопрос.  Сейчас предприниматели находятся в

очень  тяжелой  ситуации.  Но,  если  мы  говорим  о  наведении  порядка  и
демонтаже  пристроек  европейского  образца  к  стационарным  заведениям
ресторанного хозяйства на улице Дворцовой, то как мы можем рассматривать
вопрос  о  том,  чтобы  сроком  на  5  лет  выделить  тротуар  под  размещение
палаток для ведения торгового бизнеса? 

Безусловно,  все  предприниматели  платят  налоги.  Но  предприятия,
которые имеют статусы торговых центров, рынков,  таких как  Европейский,
Центральный,  Крытый  рынки,  рынок  “Черемушки”,  ведя  торговую
деятельность  неоднократно  платят  налоги  за  землю  и  за  предоставления
услуг.  Не  нужно  ставить  предпринимателей  в  неравные  условия.  Люди
выступают и высказывают свое негодование. Это те люди, которые выбрали
всех нас. Мы должны быть ответственными за принятые решения. Я считаю
данный  проект  решения  незаконным.  На  разных  сайтах  в  сети  Интернет
размещена информация о том, что вы первые, кто хочет навести порядок в
городе. Давайте сейчас мы начнем наводить порядок. Через год или полтора
будут выдаваться новые договора аренды вместо тех, срок действия которых
закончился. Давайте прямо сейчас наводить порядок в городе.

Марковський І.І.:
Давайте  почнемо  з  того,  що  не  потрібно  дезінформувати  присутніх.

Ніде не говорилося про те, що ми перші, хто наводить порядок в місті. 

Новікова В.В.:
На сегодняшний день сложилась незаконная ситуация. Речь не в рынках

или  в  чем-то  другом.  Сегодня  мы  снова  отдаем  на  пять  лет  тротуар  под
размещение торговых объектов. Если бы ваши родители жили в этом доме?
Я  могу  заявить  о  том,  что  весь  микрорайон  согласен  выйти  и  перекрыть
движение. Вы говорите о том, что люди, которые там торгуют, голодают. Все
эти люди торговали и на Крытом рынке, и на рынке “Черемушки”. Ничто не
бывает  бесплатным.  Вы  говорите  о  том,  что  нужно  пополнять  городской
бюджет. Что получит бюджет от того, что на тротуаре будут стоять палатки?
Кто получит деньги? Люди не скрывают то, что они платят деньги, но кому? 

Вы лоббируете этот вопрос. Кому платятся деньги? В бюджет ничего не
поступает. Я прошу депутатов здраво отнестись к этому вопросу. Давайте все
вместе наведем порядок в городе.
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Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Шановні депутати!
Дійсно, це дуже важке питання. Я тримаю в руках лист від ТОВ “Водне

господарство”,  в  якому  чітко  повідомляється  про  те,  що  на  зазначеній
території  розміщені  розподільчі  водопровідні  мережі  та  магістральний
трубопровід.  Але зараз стоїть питання  не  про  це.  Для того,  щоб отримати
місце в магазинах, які збудовані поруч, необхідно заплатити 100000 грн та
щомісяця сплачувати орендну плату в сумі 2700 грн. Для тих, хто не купував
магазин,  орендна  плата  становить  6000  грн  на  місяць.  Крім  цього,
підприємцям не видано на руки жодних документів. За рахунок підприємців
практично були збудовані всі ринки в місті Кіровограді, але вони не мають
жодного  документа.  Вони  взагалі  не  мають  права  на  власність.  Право
власності мають лише ті підприємці, які очолюють ринки. 

Також я  хочу  звернути  увагу  депутатів  на  те,  що  сьогодні  кількість
людей, які перебувають на обліку в Кіровоградському міськрайонному центрі
зайнятості, збільшується. Зараз, на жаль, дуже складне економічне становище
в  місті.  Робочі  місця  скорочуються.  Прошу  вас  дати  право  цим  людям
заробити собі на хліб. Ці люди не в змозі орендувати магазини. 

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.

Результати голосування:
“за” – 24,

“утримались” – 8,
“проти” – 4,

“не голосували” – 23.
Не прийнято.

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

“Про  затвердження  Програми  підтримання  постійної  мобілізаційної
готовності міста Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№  4255.  Доповідає  Охріменко В.В.  – головний спеціаліст з  мобілізаційної
роботи міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4073  “Про  затвердження  Програми
підтримання  постійної  мобілізаційної  готовності  міста  Кіровограда
на  2015  рік” (зупинено  розпорядженням  секретаря  міської  ради
від 02.04.2015 № 70) (копія додається).

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

“Про  затвердження  міської  цільової  Програми  “Призовник”  на  2015  рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4256.  Доповідає  Охріменко  В.В.  –
головний спеціаліст з мобілізаційної роботи міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4074  “Про  затвердження  міської  цільової
Програми “Призовник” на 2015 рік” (зупинено розпорядженням секретаря
міської ради від 02.04.2015 № 70) (копія додається).

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи  “Рідний  Кіровоград”),  звернувся  з  проханням  повернутися  до
голосування за проект рішення за реєстраційним № 4181 “Про внесення змін
до  Порядку  розрахунку  компенсаційних  виплат  за  рахунок  субвенції  з
державного  бюджету  підприємствам  електро-  та  автомобільного
транспорту м. Кіровограда за пільговий проїзд окремих категорій громадян,
затвердженого  рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  03  грудня
2009 року № 2905”.

Марковський І.І.:
Давайте обговоримо цю пропозицію пізніше.
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення за
2014  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4145.  Доповідає
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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” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4075  “Про  виконання  Програми
природоохоронних заходів місцевого значення за 2014 рік” (додається).

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

“Про перейменування вулиць Фрунзе та Новоросійської”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідає Фомуляєв А.М. – депутат міської ради.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Я вважаю, що питання щодо перейменування вулиць міста Кіровограда
не може прийматися з голосу. Необхідно розглянути та обговорити пропозиції
депутатів.  Депутатська  група “Трудовий актив Кіровограда”  схиляється  до
того, щоб засвідчити повагу до учасників АТО  – хлопців, які віддають свої
життя за незалежність України. Але зараз мова йде про перейменування двох
вулиць  міста.  Прошу  надати  можливість  депутату  Фомуляєву  А.М.  або
відповідальному  представнику виконавчих  органів  міської  ради  доповісти
дане питання. Кіровоградці повинні розуміти, що депутати  Кіровоградської
міської ради свідомо та виважено приймають рішення.

Марковський І.І.:
Я  зачитаю  проект  рішення  з  даного  питання.  Проектом  рішення

пропонується:
1.  Перейменувати  вулицю  Фрунзе  на  вулицю  Капітана  1  рангу

Олефіренка  Ю.Б.,  вулицю  Новоросійську  на  вулицю  Підполковника
Майстерюка Р.А.;

2.  З метою  приведення  у  відповідність  до  нових  адрес  документів
фізичних  та  юридичних  осіб,  об'єднань  громадян  тощо  встановити
можливість  використання  назв  вулиць  Фрунзе  та  Новоросійської
до 31 грудня 2015 року.

3. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради забезпечити
надання копії даного рішення до управління державної міграційної служби
України у Кіровоградській області.
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Фомуляєв  А.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський актив”):

Питання  щодо  найменування  однієї  з  вулиць  міста  на  честь
Підполковника Майстерюка Р.А. піднімалося ще на початку липня 2014 року.
Він був одним з перших офіцерів, який пішов добровольцем захищати країну
і  загинув  під  містом  Горлівкою.  Пропозицію  щодо найменування  однієї  з
вулиць міста на честь Капітана 1 рангу Олефіренка Ю.Б. на позаминулій сесії
підтримали  62  депутата.  Я  виніс  даний  проект  рішення  на  розгляд  сесії
міської ради для того, щоб поставити крапку в цьому питанні, яке тягнеться
протягом чотирьох місяців. 

Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний):
Я  неодноразово  вносив  пропозицію  про  те,  що  не  потрібно так

спонтанно  перейменовувати  вулиці  міста.  Депутати  підтримували  цю
пропозицію.  Я  пропонував  створити  банк  даних  вулиць,  які  необхідно
перейменувати.  Потрібно вивчити  історичні  традиції  та  перейменовувати
вулиці  з  урахуванням  цих  традицій  та  перспектив  розвитку  міста.  Не
потрібно  поспішати  в  цьому  питанні.  Я  не  проти  найменування  вулиць
іменами героїв, які загинули, але це потрібно робити в системі. 

Запорожан С.В.,  член міської  топонімічної  комісії  при виконкомі
Кіровоградської міської ради:

Станом  на  сьогодні  на  розгляд  топонімічної  комісії  при  виконкомі
Кіровоградської  міської  ради  надійшло  близько  двох  десятків пропозицій
від громадян та громадських організацій щодо перейменування тих чи інших
вулиць міста Кіровограда. Всі ці пропозиції обговорені та взяті до відома. Є
певні напрацювання. Депутати, члени виконавчого комітету міської ради та
члени  топонімічної  комісії  при  виконкомі  міської  ради  дійшли  згоди  в
питанні щодо  необхідності  затвердження  концепції  топонімічної  політики.
Після  цього  на  її  основі  будуть  проводитись  перейменування  в  місті
Кіровограді.  Станом  на  сьогодні  цей  процес  вийшов  на  фінішну  пряму.
Секретар міської ради підписав розпорядження про проведення громадських
слухань по обговоренню цієї  концепції.  Є пропозиція провести громадські
слухання  09  квітня  2015  року.  Стосовно  перейменування  вулиці  Фрунзе
надійшло декілька  пропозицій.  Необхідно  враховувати  всі  аспекти,  в  тому
числі і  історичні.  Це одна з центральних вулиць міста.  Я прошу депутатів
дослухатися  до  думки  членів  топонімічної  комісії,  взяти  участь  у
громадських слуханнях та висловити свої пропозиції, як щодо концепції, так і
щодо  конкретних  пропозицій  по  перейменуванню  вулиць.  Думаю,  що  на
наступній сесії міської ради може бути затверджена і  сама  концепція щодо
перейменування вулиць міста,  попередньо  погоджена виконавчим комітетом
міської  ради,  і  перейменована  частина вулиць  міста. Прошу  врахувати
озвучену мною інформацію та взяти участь у громадських слуханнях. 
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Волков І.В.:
Шановні колеги!
Зараз  ми  опинилися  в  такій  ситуації,  коли  треба  радитися  прямо  в

сесійній залі. Депутати були не готові до розгляду вищезазначеного питання
саме на цій сесії міської ради. Разом з тим, я хочу зазначити, що депутатська
група  “Трудовий  актив  Кіровограда”  в  Кіровоградській  міській  раді
підтримає  перейменування  вулиць  Фрунзе  та  Новоросійської  на  честь
капітана 1 рангу Олефіренка Ю.Б. та підполковника Майстерюка Р.А. Також
ми повністю підтримуємо  члена  топонімічної  комісії,  людину  з  досвідом,
Сергія  Запорожана,  який  зауважив,  що  врешті-решт  необхідно  мати
топонімічну  концепцію  міста.  Наша  позиція  полягає  в  тому,  щоб  без
урахування експертної думки фахівців та професіоналів, в тому числі із числа
топонімічної комісії, надалі не приймати спонтанні рішення. 

Також у нас є пропозиція.  Свого часу обговорювалося питання щодо
увіковічнення  пам'яті  нашого  видатного  земляка  Тамма  Ігоря  Євгеновича,
лауреата  Нобелівської  премії.  Його  ім'ям  пропонувалося  назвати  одну  з
центральних вулиць міста. На жаль, ситуація склалась таким чином, що було
абсолютно не до цього. Також ми радилися з депутатом Садовим М.І., який
має  великий  накопичений  архівний  досвід.  Ми  маємо  знати  та  пам'ятати
прізвища наших видатних земляків. 

Я пропоную доручити топонімічній комісії  при виконавчому комітеті
міської  ради  та  виконавчому  комітету  Кіровоградської  міської  ради
найближчим  часом  розглянути  питання  щодо  перейменування
проспекту Комуністичного на проспект Ігоря Тамма. 

Садовий М.І.:
Я  підтримую  пропозицію  депутата  Волкова  І.В.  В  цьому  році

виповнюється 120 років з дня народження Ігоря Євгеновича Тамма. Рано чи
пізно  постане  питання  щодо  перейменування  проспекту  Комуністичного.
Тамм Ігор Євгенович – єдиний лауреат Нобелівської премії з України. Більше
того, він є нашим земляком,  але ми про нього постійно забуваємо.  Тому я
погоджуюся  з  пропозицією  депутата  Волкова  І.В.  та  пропоную  доручити
топонімічній комісії  при виконавчому комітеті міської ради та виконавчому
комітету Кіровоградської міської ради найближчим часом розглянути питання
щодо перейменування проспекту Комуністичного на проспект Ігоря Тамма. 

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Шановний Іване Івановичу!
Я хотів би звернутися з рекомендацією до доповідачів, а саме завчасно

висвітлювати  на  офіційному  сайті  Кіровоградської  міської  ради  в  мережі
Інтернет проекти рішень щодо перейменування вулиць міста, щоб люди мали
можливість їх обговорити. 
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Також, якщо це питання вже порушено, я хочу зауважити, що рік тому
ми  прийняли  рішення,  згідно  з  яким  доручили  топонімічній  комісії  при
виконавчому  комітеті  міської  ради,  виконавчим  органам  міської  ради
опрацювати питання щодо перейменування вулиць міста на честь молодих
військовослужбовців, які загинули в  Демократичній  Республіці Афганістан.
Він імені воїнів-афганців я хочу сьогодні ще раз нагадати про це. Я звертаюся
до  члена  топонімічної  комісії  Запорожана С.В.  ініціювати  розгляд
вищезазначеного питання  комісією.  Ці  хлопці  також  гинули,  захищаючи
Батьківщину, та гідні того, щоб їхніми іменами називали вулиці  міста. Тим
більше,  що  багато  хлопців,  які  воювали  в  Демократичній  Республіці
Афганістан, зараз беруть участь у АТО.

Марковський І.І.:
Пропоную  протокольно  доручити  виконавчому  комітету  та

топонімічній комісії  при виконавчому комітеті  Кіровоградської  міської ради
найближчим  часом  розглянути  питання  щодо  перейменування
проспекту  Комуністичного  на  проспект  Ігоря  Тамма.  Немає  заперечень?
Немає.

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

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4076 “Про перейменування вулиць Фрунзе та
Новоросійської” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Оголошується перерва на 20 хвилин.

Після перерви о 12.40 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. 
Шановні депутати!
Під час перерви відбулися перемовини між керівниками фракцій, груп
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та  позафракційними  депутатами,  в  результаті  яких  було  запропоновано
повернутися  до  голосування  за  проект  рішення  за  реєстраційним  № 4246
“Про затвердження дислокації”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
Прийнято.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Уважаемые коллеги!
Давайте попробуем посмотреть на ситуацию в нашей стране другими

глазами.  Предыдущее  голосование  относительно  проекта  решения  под
регистрационным  № 4246  показало,  что  проблема  рабочих  мест  в  нашем
городе никого не интересует. Предыдущим голосованием мы лишили средств
к существованию около ста человек. С одной стороны я прекрасно понимаю
жителей домов, которые расположены рядом с рынком. Также мы знаем из
средств массовой информации о том как в разрушенных городах Донецкой и
Луганской  областей  в  условиях  полной  разрухи  люди  пытаются
сосуществовать и находить общие точки соприкосновения. Нам необходимо
выбрать  между относительным,  так  как  улица  проездная, спокойствием
жителей  вышеуказанных  домов  и созданием возможности  для  более  ста
кировоградцев  зарабатывать  средства  к  существованию.  Давайте  примем
правильное  решение  относительно  этого  вопроса  и  не  оставим  семьи,
которые  живут  за  счет  торговли,  без  средств  к  существованию.  Также  я
предлагаю поставить  требования  перед торгующими людьми о соблюдении
всех  санитарных норм торговли  и чистоты,  продумать вопрос об установке
мусорных  контейнеров  и  биотуалетов.  Прошу  поддержать  данный  проект
решения.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Я  погоджуюся  з  виступом  депутата  Табалова  С.М.  і  прошу  вас

підтримати даний проект рішення та дати можливість людям працювати.
Надійшла  пропозиція  прийняти  проект  рішення  за  реєстраційним

№  4246  “Про  затвердження  дислокації”  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” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  4077  “Про  затвердження  дислокації”
(додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Ми  розглянули  всі  загальні питання,  включені  до порядку  денного

сорок  восьмої  сесії  міської  ради.  Пропоную  питання  щодо  регулювання
земельних відносин розглянути пізніше Немає заперечень? Немає. 

Шановні колеги!
Перше  засідання  сорок  восьмої  сесії  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання завершено. 
Дякую за роботу.
Про  дату  та  час  проведення  другого  засідання  сорок  восьмої  сесії

Кіровоградської міської ради вам буде повідомлено пізніше.

Секретар міської ради І.Марковський


