УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 38
першого засідання десятої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 21 листопада 2017 року

м. Кропивницький

Перше засідання десятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває
міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

ради

за

допомогою

Шановні депутати!
На перше засідання десятої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 34 депутати. Відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення засідання сесії, є. Десяту сесію Кіровоградської міської ради
оголошую відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Райкович А.П.:
Шановні депутати, присутні!
Сьогодні ми всі відзначаємо державне свято – День гідності і свободи,
свято на честь початку двох революцій: Помаранчевої та Революції гідності.
Свято, яке утверджує в нашій країні європейські ідеали свободи і демократії.
Також сьогодні відбулось покладання квітів до пам’ятної дошки Герою
України Віктору Чміленку та до пам’ятного знака зі світлинами Героїв
Небесної Сотні на площі Героїв Майдана.
Зі святом, шановні друзі!
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Надав слово представникам громадських організацій та громадянам
міста, які записалися на виступ:
Народному депутатові України Горбунову О.В., який проінформував
про можливість отримання пільгового кредиту від Європейського банку
реконструкції та розвитку відповідно до Державної програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху та запропонував міській раді долучитися до
цього процесу.
Боршуляку
О.В.,
який
запропонував
вшанувати
пам'ять
загиблих під час подій Революції Гідності та звернувся з проханням збільшити
фінансування на реалізацію соціальних проектів за рахунок коштів
громадського бюджету міста. Райкович А.П. зауважив, що питання,
пов’язані з
Громадським бюджетом, розглядає координаційна рада.
Представники від громадськості будуть запрошені на її засідання та
озвучать результати.
Август А.С., Юшкевич А.В. які звернулися до депутатів з проханням
допомогти у вирішенні їх питань щодо регулювання земельних відносин.
Міський голова доручив заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Грабенку О.В. сформувати пропозиції щодо внесення
порушених питань на розгляд сесії міської ради
Сінченку Д.В., який озвучив рекомендації коаліції громадських
організацій ‟Рада експертів” щодо дотримання вимог антикорупційного
законодавства в частині оприлюднення проектів рішень міської ради в ході
формування проекту порядку денного десятої сесії міської ради. Запропонував
виключити з проекту порядку денного десятої сесії міської ради проекти
рішень міської ради № 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359,
1391, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1600, 1601, 1605, 1606. Висловив
зауваження стосовно проектів рішень міської ради № 1342, 1352, 1356, 1357,
1598, 1599, 1199, 1141, а також інших проектів рішень, які оприлюднені без
додатків. Виступив на підтримку проектів рішень № 1163, 910.
В. Бочарову-Тузу, який вніс пропозицію щодо включення до списку
представників міста Кропивницького, делегованих до Госпітальної ради
Кропивницького госпітального округу, представників від громадськості.
Погасію І.П., який порушив питання щодо забудови земельних ділянок
шляхом зміни цільового призначення, житлового будівництва у рекреаційних
зонах, розміщення малих архітектурних форм. Запропонував міському голові
відмовитися від восьми земельних ділянок у лісопарку ‟Сосновий” та вручив
для підпису підготовлену заяву з цього питання. Райкович А.П. коротко
пояснив свої юридичні права стосовно порушених питань.
Фундовному В.В., який від імені освітян міста звернувся до депутатів з
пропозицією створити Будинок освіти у приміщенні Кіровоградського
кібернетико-технічного коледжу.
Д. Борисову, який звернувся до депутатів міської ради з проханням
допомогти у вирішенні питання щодо функціонування спортивного комплексу
у приміщенні по вул. Кременчуцькій, 13. Табалов А.О. пояснив, що у
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зазначеному приміщенні завершуються ремонтні роботи, запропонував
Д. Борисову долучитися до діалогу з орендарем приміщення.
Демченку М.І., який висловив свою позицію стосовно виступу народного
депутата України Горбунова О.В., порушив питання щодо забудови берегу
річки Інгул у парку Перемоги та будівництва дороги через дамбу.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
У роботі першого засідання десятої сесії міської ради беруть участь:
Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у
м. Кропивницькому ради;
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у
м. Кропивницькому ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої
прокуратури;
Горбунов Олександр Володимирович ‒ народний депутат України;
Авдієнко Дмитро Олексійович ‒ начальник Кропивницького відділу
поліції ГУ НП в Кіровоградській області;
Журавель Марія Геннадіївна ‒ заступник начальника управління
патрульної поліції в м. Кропивницькому;
Єфімович
Оксана
Володимирівна
‒
в.о.
начальника
Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Шановні колеги!
Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання є пропозиція обрати до складу робочої президії сесії голову
постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
молоді і спорту та соціальної політики Гамальчука М.П. Немає заперечень?
Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Прошу Миколу Павловича зайняти місце у робочій президії.
Шановні депутати!
Вам заздалегідь було роздано матеріали та проект порядку денного
десятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання.
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17 листопада 2017 року відбулась погоджувальна нарада з керівниками
депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, в ході якої було
погоджено внесення змін до проекту порядку денного десятої сесії. Суттєвих
змін не відбулось, але для зручності сьогодні перед початком засідання сесії
вам роздруковану та роздано новий проект порядку денного, який
містить 294 питання. Працюємо згідно з цим проектом.
Є пропозиція даний проект порядку денного десятої сесії міської ради
взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
У зв’язку з необхідністю виконання вимог Закону України ‟Про
ліцензування певних видів господарської діяльності”, нормативних актів
НКРЕКП, з метою залучення інвестицій, є нагальна необхідність та прошу
включити до проекту порядку денного десятої сесії проект рішення № 1215
‟Про передачу ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” в оренду земельної ділянки
по вул. Байкальській, 124”, оскільки існує реальна загроза заборони надання
послуг по захороненню твердих побутових відходів зі сторони НКРЕКП.
У депутатів є пропозиції щодо проекту порядку денного десятої сесії?
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Є прохання виключити з проекту порядку денного десятої сесії питання
‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради”,
доопрацьований проект рішення № 1011/1 (порядковий № 64). Проектом
рішення пропонується звузити права депутатів в частині подання
депутатських запитів. Проект рішення суперечить законодавству.
Захаров І.М., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Прошу включити до проекту порядку денного десятої сесії міської ради
до розділу ‟Гаражі” питання ‟Про передачу Санжарі О.В. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Курганній (біля будинку № 17)”. Зазначена
земельна ділянка знаходиться на межі мого виборчого округу та виборчого
округу депутата Демченка М.І. Питання вивчено. Зауважень немає.
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Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка):
Прошу колег підтримати пропозицію депутата Цертія О.М. виключити з
проекту порядку денного десятої сесії питання ‟Про внесення змін та
доповнень до рішення Кіровоградської міської ради”, доопрацьований проект
рішення № 1011/1 (порядковий № 64). Даний проект рішення не був
підтриманий профільною постійною комісією. Пропоную направити даний
проект рішення на опрацювання профільною комісію, залучити представників
громадських організацій.
Наступна пропозиція стосується питання за порядковим № 247 ‟Про
затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС ‟БРСМ”),
право оренди на яку набувається на аукціоні”, проект рішення № 1301. Хочу
зауважити, що при поданні за моєю ініціативою проекту на участь у
фінансуванні з Громадського бюджету у 2017 році стосовно розміщення на
зазначеній земельній ділянці парку для вигулу тварин, одним із зауважень
виконавчих органів було те, що ця територія вже знаходиться у власності. Там
є зелені насадження. Виявляється, що це вільна територія. Є можливість
збудувати щось для громади. В ході підготовки проекту рішення не врахована
думка громади та моя як депутата від виборчого округу. Прошу зняти це
питання з розгляду.
Депутат Демченко М.І. підтримав пропозицію, внесену депутатом
Захаровим І.М.
Маламен
Г.С.,
депутат
міської
ради
(фракція
‟ВО ‟Свобода”, депутатська група ‟Європейський вибір”):
Пропоную питання ‟Про внесення змін до деяких рішень міської ради у
зв'язку зі зміною географічних назв”, доопрацьований проект рішення № 1163,
розгляну другим за черговістю.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозиції за надходженням. Є пропозиція
включити до проекту порядку денного десятої сесії міської ради питання
‟Про передачу ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” в оренду земельної ділянки
по вул. Байкальській, 124”, проект рішення № 1215. Хто за дану пропозицію,
прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
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Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку
денного десятої сесії питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення
Кіровоградської міської ради”, доопрацьований проект рішення № 1011/1. Хто
за дану пропозицію, прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію включити до проекту порядку
денного десятої сесії питання ‟Про передачу Санжарі О.В. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Курганній (біля будинку № 17)”. Хто за
дану пропозицію, прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” –8 ,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію змінити черговість розгляду питань
у проекті порядку денного десятої сесії, а саме другим розглянути питання
‟Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі зміною
географічних назв”, доопрацьований проект рішення № 1163. Хто за дану
пропозицію, прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 12,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 21.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію виключити з проекту порядку
денного десятої сесії питання ‟Про затвердження земельної ділянки
по вул. Полтавській (біля АЗС ‟БРСМ”), право оренди на яку набувається на
аукціоні”, проект рішення № 1301. Хто за дану пропозицію, прошу
проголосувати.

7

Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Шановні колеги!
Є ще пропозиції щодо проекту порядку денного десятої сесії? Немає.
Пропоную затвердити проект порядку денного десятої сесії міської ради
в цілому з урахуванням підтриманих змін та доповнень. Хто за дану
пропозицію, прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1179 ‟Про затвердження порядку денного
десятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”
(додається).
Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 13.13.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвалося 32 депутати, відсутні 11 депутатів.
Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є.
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про депутатські
запити депутатів міської ради”.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні колеги!
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради не
надійшло депутатських запитів. Якщо є необхідність депутати можуть
оголосити депутатський запит з голосу.
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), оголосив усний депутатський запит з вимогою доручити
виконавчим органам Кіровоградської міської ради вирішити питання щодо
облаштування тротуарних доріжок вздовж вулиць Ушакова та
Межовий Бульвар. Коротко пояснив підстави щодо підготовки запиту.
Райкович А.П.:
Пропоную підтримати депутатський запит. Хто за дану пропозицію,
прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Депутат Демченко М.І. прокоментував результати голосування за його
депутатський запит.
Райкович А.П. пояснив, що у 2018 році передбачається вирішити
питання щодо облаштування тротуарних доріжок відповідно до
перспективного
плану
та
Програми
утримання,
благоустрою
та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
зачитав заяву фракції ‟ВО ‟Свобода” в Кіровоградській міській раді сьомого
скликання про засудження проведення заходів, які є неприхованою
пропагандою комуністичних ідеалів, звернувся до правоохоронних органів
щодо перевірки діяльності організаторів заходу, який відбувся 07 листопада
2017 року в місті Кропивницькому, на предмет наявності прямої чи
завуальованої пропаганди забороненого комуністичного режиму.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), озвучив депутатський
запит щодо надання одноразової грошової допомоги громадянці міста для
лікування сина, працівника поліції, який отримав поранення під час виконання
службових обов’язків.
Райкович А.П., зауважив, що депутати можуть надати матеріальну
підтримку сім’ї постраждалого правоохоронця без прийняття рішення
міською радою.
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції ‟ВО ‟Свобода”,
співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”), зауважив, що існують
інші шляхи вирішення зазначеного питання.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), коротко пояснив, згідно з якими нормативними документами
комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста розглядалося вищезазначене питання та
приймалося рішення.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Міська рада як виключення може прийняти рішення з даного питання та
надати матеріальну допомогу сім’ї постраждалого правоохоронця
в сумі 10 тис. грн.
Надійшла пропозиція підтримати озвучений депутатський запит. Хто за
дану пропозицію, прошу проголосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1180 ‟Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Депутатські запити розглянуті, заяви заслухані.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект
рішення за реєстраційним № 1181. Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар міської
ради.
Табалов А.О., секретар міської ради, коротко пояснив проект рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 11.
Прийнято рішення № 1181 “Про зміни в складі постійних комісій
Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Пропоную у зв’язку з відсутністю доповідачів перенести розгляд питань
‟Про результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території
м. Кропивницького (Кіровоградського району) протягом 9 місяців 2017 року”,
‟Про стан розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних на
території м. Кропивницького протягом 10 місяців 2017 року” на наступне
засідання сесії.
Переходимо до питання порядку денного ‟Про забезпечення
Кропивницькою ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області надходжень коштів
до міського бюджету за 10 місяців 2017 року”. Доповідач Єфімович О.В. ‒
в.о. начальника Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.
Єфімович О.В., в.о. начальника Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у
Кіровоградській області, зачитала інформацію про забезпечення
Кропивницькою ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області надходжень коштів
до міського бюджету за 10 місяців 2017 року (додається) та відповіла на
запитання депутата Бойка С.В.
Райкович А.П.:
Необхідно прийняти рішення та взяти інформацію до відома.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1182 “Про інформацію в.о. начальника
Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області про
забезпечення Кропивницькою ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області
надходжень коштів до міського бюджету за 10 місяців 2017 року”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
вжитті у 2017 році заходи щодо забезпечення охорони публічного
(громадського) порядку та протидії злочинності нарядами Управління
патрульної поліції в м. Кропивницькому та їх ефективність”. Проект рішення
без реєстраційного номера. Доповідач Журавель М.Г. ‒ заступник начальника
управління патрульної поліції в м. Кропивницькому.
Журавель М.Г., заступник начальника управління патрульної поліції
в м. Кропивницькому, зачитала інформацію про вжитті у 2017 році заходи
щодо забезпечення охорони публічного (громадського) порядку та протидії
злочинності нарядами Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому та
їх ефективність (додається) з демонстрацією слайдів, відповіла на
запитання, занотувала зауваження та пропозиції депутатів Капітонова С.І.,
Кріпака С.В., Яремчук В.С., Краснокутського О.В., Цертія О.М., Шутки В.В.,
Волкова І.В., Демченка М.І., Шамардіною К.О.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
В обов’язковому порядку буде організований День депутата, в ході
якого ми зможемо більш деталізовано обговорити це питання та почути
відповіді на запитання.
Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний), подякував
працівникам Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому за
покращення ситуації щодо дотримання правопорядку в районі Фортечних
валів.
Райкович А.П.:
Необхідно прийняти рішення та взяти інформацію до відома.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1183 “Про інформацію управління патрульної
поліції в м. Кропивницькому про стан забезпечення охорони публічного
порядку (громадського порядку) патрульними нарядами поліції та
боротьби зі злочинністю в м. Кропивницькому протягом 10 місяців
2017 року” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня
2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 1349. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Пояснила основні положення проекту рішення.
В процесі опрацювання та погодження проекту рішення, в ході розгляду
постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку були внесені пропозиції.
Також зараз готується розпорядження голови обласної державної
адміністрації на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15.12.2017 № 814-р, яким змінюються обсяги субвенції бюджету міста
Кропивницького на допомоги сім’ям з дітьми ‒ (-19,285 тис. грн), збільшується
обсяг субвенції на придбання твердого палива ‒ (+ 55,9 тис. грн), які
пропонується розподілити наступним чином:
Подільському у місті району на:
допомогу сім’ям з дітьми ‒ (-3,593 тис. грн);
придбання твердого палива ‒ (+29,3 тис. грн);
Фортечному у місті району на:
допомогу сім’ям з дітьми ‒ (-15,692 тис. грн);
придбання твердого палива ‒ (+26,6 тис. грн).
Якщо депутати погодять пропозиції, вони будуть враховані у проекті
рішення.
В ході розгляду проекту рішення постійною комісією міської ради з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку були внесені та підтримані наступні пропозиції.
На виконання заходів Міської програми профілактики та протидії
злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки пропонується збільшити
видатки на 1,5 млн грн на 2017 рік по виконавчому комітету міської ради за
рахунок зменшення видатків резервного фонду міського бюджету.
Підтримана пропозиція збільшити видатки на виплату за зверненнями
депутатів міської ради одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, на 420,0 тис. грн по
Програмі соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій
населення міста на 2017-2019 роки шляхом зменшення на цю суму видатків на
виконання у 2017 році заходів Міської програми профілактики та протидії
злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки.
Проаналізувавши залишок фінансового ресурсу по Програмах щодо
надання допомог, залишок бюджетних призначень на надання допомог
складає 3,1 млн грн. Підготовлені проекти рішень, які будуть розглядатися
міською радою, стосовно освоєння коштів в сумі 1,1 млн грн.
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Вбачається, що до кінця року бюджетні призначення в повному обсязі
не будуть використані на зазначені цілі. Фінансове управління пропонує
раціонально
розподілити
зазначений
бюджетний
фінансовий
ресурс ‒ (+440,0 тис. грн).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Я категорично не погоджуюся з думкою фінансового управління щодо
недовикористання коштів на надання грошової допомоги громадянам за
зверненнями депутатів. З цією пропозицією звертаються депутати міської
ради, які мають на руках звернення громадян, які потребують грошової
допомоги, але не мають грошових лімітів. Так, є деякі колеги, які не
спілкуються з виборцями, і мають значну економію. Вже не мають
лімітів 95 відсотків депутатів.
Пропоную підтримати проект рішення в редакції, запропонованій
постійною комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
Бочкова Л.Т.:
Всього додається 440,0 тис. грн. Даним проектом рішення не
розподіляються кошти. Кошти розподіляються за програмами відділу
соціальної підтримки населення. Начальник відділу буде доповідати по цих
програмах.
Райкович А.П.:
На надання матеріальної допомоги вже використано коштів більше ніж
у минулому році.
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний Олеже Володимировичу!
Звертаюся до Вас як до колеги по комісії. Вчора під час засідання
постійної комісії Ви підняли питання щодо відсутності у депутатів коштів на
надання грошових допомог громадянам міста. Тому були винайдені кошти з
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резервного фонду міського бюджету. Зараз міський голова говорить, що
жодної тривоги з цього приводу немає. В рамках зазначених 440,0 тис. грн
кошти будуть розподілені і на депутатський корпус. Все збалансовано.
Фактично Ваша пропозиція врахована. Тому у мене є до Вас прохання зняти з
голосування свою пропозицію.
Райкович А.П.:
Шановний Олеже Володимировичу!
Ви погоджуєтеся з такою пропозицією? Так.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням пропозицій, озвучених начальником фінансового
управління. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1184 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський
бюджет на 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу
ТОВ
‟ЕКОСТАЙЛ”
в
оренду
земельної
ділянки
по вул. Байкальській, 124”. Проект рішення за реєстраційним № 1215.
Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1185 “Про передачу ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” в
оренду земельної ділянки по вул. Байкальській, 124” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по
вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга – 70 – квартирна секція ‟Б”)”.
Проект рішення за реєстраційним № 1604. Доповідач Кухаренко В.І. ‒
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1186 “Про надання згоди на безкоштовне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького житлового будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17
(друга черга – 70 – квартирна секція ‟Б”)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кропивницького, які
не підлягають приватизації”. Проект рішення за реєстраційним № 1034.
Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної власності міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1187 “Про затвердження переліку об’єктів
комунальної власності м. Кропивницького, які не підлягають
приватизації” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кропивницького, які
підлягають приватизації”. Проект рішення за реєстраційним № 1035.
Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної власності міської
ради.
Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради,
відповів на запитання депутата Капітонова С.І. надав інформацію стосовно
нежитлового приміщення по вул. В’ячеслава Чорновола, 1-б.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1188 “Про затвердження переліку об’єктів
комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових комплексів
професійно-технічних навчальних закладів м. Кропивницького з державної
власності
до
комунальної
власності
територіальної
громади
м. Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1187. Доповідач
Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної власності міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 1189 “Про надання згоди на безоплатну
передачу цілісних майнових комплексів професійно-технічних
навчальних закладів м. Кропивницького з державної власності до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доручення на участь в управлінні багатоквартирними будинками”. Проект
рішення за реєстраційним № 1342. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник
управління комунальної власності міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1190 “Про доручення на участь в управлінні
багатоквартирними будинками” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу паливно-мастильних матеріалів”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1188. Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
Коваленко С.М., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення міської ради, коротко пояснив основні
положення проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

18

Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1191 “Про передачу паливно-мастильних
матеріалів” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
безоплатну передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 1208.
Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради.
Коваленко С.М., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення міської ради, коротко пояснив основні
положення проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1192 “Про безоплатну передачу майна”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна Управлінню патрульної поліції в м. Кропивницькому”. Проект
рішення за реєстраційним № 1222. Доповідач Шишко О.М. ‒ завідувач сектора
з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1193 “Про передачу майна Управлінню
патрульної поліції в м. Кропивницькому” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності
‟Безпечне місто” на 2017-2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1022 (доопрацьований). Доповідач Шишко О.М. ‒ завідувач сектора з
питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами міської ради.
Міський голова пояснив суть проекту рішення.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 1194 “Про затвердження Міської програми
профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 20172018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
найменування провулків”. Проект рішення за реєстраційним № 1138.
Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1195 “Про найменування провулків”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада
2016 року № 600 ‟Про перейменування вулиці Волошкової та найменування
вулиці і провулків у садовому товаристві ‟Червона зірка”. Проект рішення за
реєстраційним № 1183. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури
і туризму міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 1196 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 600 ‟Про
перейменування вулиці Волошкової та найменування вулиці і провулків
у садовому товаристві ‟Червона зірка” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
започаткування міських премій в галузі культури”. Проект рішення за
реєстраційним № 1172 (доопрацьований). Доповідач Назарець А.Ф. ‒
начальник відділу культури і туризму міської ради; співдоповідач
Якунін С.В. ‒ начальник відділу по роботі із засобами масової інформації
міської ради.
Назарець А.Ф., начальник відділу культури і туризму міської ради,
пояснила основні положення проекту рішення.
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Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Особисто я спільно з депутатом Кролевцем А.В. подавали депутатський
запит з пропозицією надавати такі премії щорічно. Потім в процесі перемовин
вносилася пропозиція надавати такі премії кожні два роки. Проектом рішення
передбачається, що премії будуть надаватися кожні чотири роки.
Є пропозиція внести зміни до даного проекту рішення, а саме змінити
термін призначення премій на один раз на два роки, або зняти з розгляду це
питання.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозиції депутата Кріпака С.В.? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1197 “Про започаткування міських премій в
галузі культури” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Статуту комунального підприємства ‟РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ‟ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА” у новій редакції”.
Проект рішення за реєстраційним № 1199. Доповідач Велика О.В. ‒ редактор
вісника міської ради ‟Вечірня газета”.
Велика О.В., редактор вісника міської ради ‟Вечірня газета”, пояснила
підстави щодо підготовки проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято
рішення
№
1198
“Про
затвердження
Статуту
комунального
підприємства
‟РЕДАКЦІЯ
ВІСНИКА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ‟ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА” у новій
редакції” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської міської ради
від 28.02.2006 № 1734”. Проект рішення за реєстраційним № 1141. Доповідач
Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради, пояснив підстави щодо підготовки проекту
рішення.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Як член профільної постійної комісії хочу зазначити, що даний проект
рішення не був підтриманий профільною постійною комісією. До нього було
багато зауважень з приводу того, що у 2006 році рішенням міської ради були
передбачені обмеження стосовно підприємств, які не можуть брати участь у
конкурсі. Чомусь зараз на підставі листа-рекомендації Антимонопольного
комітету України ми маємо скасувати своє власне рішення.
Кухаренко В.І.:
Це не лист-рекомендація, а вимога Антимонопольного комітету
України.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
На мою думку, саме місцеве положення більш точно враховує інтереси
територіальної громади міста. Надайте інформацію, що змінюється відповідно
до типового положення.
Кухаренко В.І.:
Додаткові вимоги, передбачені рішенням сесії від 2006 року, за
виключенням документів, передбачених типовим положенням:
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1) комунальне підприємство вимагає штатний розпис або документ,
який підтверджує кількісний склад працівників суб’єкту господарювання;
2) копії технічних паспортів на автотранспорт та спеціалізовану техніку;
3) документи, що підтверджують відповідність автотранспорту,
спеціалізованої техніки, інших виробничих засобів санітарним вимогам щодо
надання такого виду послуг, зокрема, договір санітарно-епідеміологічної
служби на проведення дезінфекційних робіт;
4) документи, що підтверджують відповідність умов праці, створених
суб’єктами господарювання, правилам охорони праці на підприємствах
ритуального обслуговування населення, а також висновки інспекції з охорони
праці.
Ці додаткові вимоги в порушення типового договору були включені до
рішення, прийнятого у 2006 році. На думку Антимонопольного комітету
України, такі вимоги створюють нерівні умови суб’єктів господарювання і
перевищує повноваження комунального підприємства.
Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка):
Шановні колеги!
Звертаюся до вас з проханням підтримати даний проект рішення.
Підстави щодо його підготовки, про які зазначив Кухаренко В.І., дійсно є
справедливими. До мене зверталися підприємці з цього питання і зазначали,
що діюче положення суперечить типовому і призводить до нечесної
конкуренції між комунальним підприємством і підприємствами, які надають
послуги у цій сфері.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Я не буду брати участь у голосуванні. Це велика, складна проблема, що
стосується ринку ритуальних послуг, в якій треба ретельно розбиратися. Як
можна зрозуміти питання, викладене на одному аркуші проекту рішення, яким
скасовується фундаментальне Положення, затверджене у 2006 році. Зробити
висновок про реальний стан справ з такого проекту рішення не можливо.
Коли вирішуються такі складні питання, просив би надавати більш
зрозумілу інформацію, долучати до проектів рішень додатки, в даному
випадку ‒ лист Антимонопольного комітету, з якого можна було б щось
зрозуміти.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 18.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім
рухом вулицями міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1224. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1199 “Про затвердження дислокацій
технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями міста
Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до комунальної
власності територіальної громади м. Кропивницького світлофорних об'єктів”.
Проект рішення за реєстраційним № 1225. Доповідач Кухаренко В.І. ‒
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 1200 “Про надання згоди на безоплатну
передачу з державної власності до комунальної власності територіальної
громади м. Кропивницького світлофорних об'єктів” (додається).
Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 30 хвилин.
Після перерви о 15.07.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Райкович А.П.:
Після перерви зареєструвалося 32 депутата, відсутні 11 депутатів.
Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є.
Шановні депутати!
В ході перерви були проведені консультації з керівниками депутатських
фракцій та груп і запропоновано перенести розгляд питань за порядковими
№ 29 ‟Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб” (проект рішення № 1205), № 37 ‟Про
затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами
Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018-2020 роки та Положення
про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування цієї
Програми” (проект рішення № 1335) на наступне засідання десятої сесії
міської ради.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Пропоную також перенести розгляд питання за порядковими № 36
‟Про затвердження містобудівної документації ‟План червоних ліній
магістральних вулиць міста Кропивницького” на наступне засідання десятої
сесії міської ради. Це досить складне питання. Хотілося б запросити головного
архітектора міста на засідання фракції, щоб заслухати це питання.
Райкович А.П.:
Слушна пропозиція. Є термін в три дні. Ви можете заслухати на
засіданнях фракцій головного архітектора.
Ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд питань за
порядковими № 29 ‟Про визначення мінімальної вартості місячної
оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”
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(проект рішення № 1205), № 36 ‟Про затвердження містобудівної
документації ‟План червоних ліній магістральних вулиць міста
Кропивницького”, № 37 ‟Про затвердження Програми виконання доручень
виборців депутатами Кіровоградської міської ради VІІ скликання
на 2018-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету,
передбачених на фінансування цієї Програми” (проект рішення № 1335) на
наступне засідання десятої сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Прошу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Грабенка О.В. організувати проведення необхідних консультацій
з керівниками фракцій та груп.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня
2016 року № 148 ‟Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 1166 (доопрацьований). Доповідач Паливода А.А. ‒
начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1201 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148
‟Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення
змін
до
рішення
Кіровоградської
міської
ради
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від 10 червня 2016 року № 309 ‟Про затвердження Плану дій сталого
енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року”. Проект
рішення за реєстраційним № 1179. Доповідач Паливода А.А. ‒ начальник
управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1202 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 309 ‟Про
затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда
на період до 2020 року” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку”. Проект рішення за
реєстраційним № 1180. Доповідач Паливода А.А. ‒ начальник управління
економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1203 “Про надання згоди на участь
Кіровоградської міської ради у проектах Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту
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‟Підвищення енергоефективності у навчальних закладі системі вуличного
освітлення в м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 1346.
Доповідач Паливода А.А. ‒ начальник управління економіки міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1204 “Про залучення кредиту НЕФКО для
фінансування інвестиційного проекту ‟Підвищення енергоефективності у
навчальних закладі системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1189. Доповідач Паливода А.А. ‒ начальник управління економіки міської
ради.
Паливода А.А., начальник управління економіки міської ради:
Є технічна правка до даного проекту рішення, а саме у пункті 2 Плану
номер рішення ‟3944” замінити номером ‟3949”.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням правки, озвученої начальником управління
економіки? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі зміною. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 1205 “Про затвердження Плану діяльності
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про управління економіки Кіровоградської міської
ради”. Проект рішення за реєстраційним № 1171. Доповідач Паливода А.А. ‒
начальник управління економіки міської ради.
Паливода А.А., начальник управління економіки міської ради, відповів на
запитання депутата Волкова І.В. щодо статусу управління економіки міської
ради відповідно до даного проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1206 “Про затвердження Положення про
управління економіки Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня
2017 року № 847 ‟Про затвердження Програми розвитку міського
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”
(зі змінами). Проект рішення за реєстраційним № 1206. Доповідач
Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської
ради.
Вергун О.С., начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
міської ради, пояснив зміни до Програми розвитку міського пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік, передбачені
проектом рішення міської № 1206 (зі змінами). Проінформував депутатів
Колісніченка Р.М., Цертія О.М. про підстави щодо відміни пільг на проїзд для
пенсіонерів за віком у маршрутному транспорті міста.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1207 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 847 ‟Про
затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та
зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 29 березня
2016 року № 150 ‟Про створення комунального підприємства ‟Електротранс”
Кіровоградської міської ради”, затвердження Статуту та передачу
матеріальних цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 1207.
Доповідач Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
міської ради.
Вергун О.С., начальник управління розвитку транспорту та зв’язку
міської ради, пояснив основні положення проекту рішення. Відповів на
запитання депутата Яремчук В.С. стосовно орієнтовних строків укладання
договорів на перевезення безпосередньо з власниками маршрутних таксі,
термінів встановлення GPS-навігаторів та підключення до міської системи
диспетчеризації.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 1208 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради 29 березня 2016 року № 150 ‟Про створення
комунального підприємства ‟Електротранс” Кіровоградської міської
ради”, затвердження Статуту та передачу матеріальних цінностей”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
призначення уповноваженої особи”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1223. Доповідач Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та молоді міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1209 “Про призначення уповноваженої особи”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна військовій частині А0680”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1336. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи
та територіальної оборони міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1210 “Про передачу майна військовій частині
А0680” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на 2017 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської
міської ради від 15 березня 2017 року № 846”. Проект рішення за
реєстраційним № 1167. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
міської ради.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, пояснив основні
положення проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1211 “Про внесення змін до Заходів щодо
реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2017 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 15 березня 2017 року № 846” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності
міста Кропивницького на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1343.
Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи та
територіальної оборони міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1212 “Про затвердження Програми
підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького
на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого
скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 1227. Доповідач
Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1213 “Про зняття з контролю окремих рішень
Кіровоградської міської ради сьомого скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради
сьомого скликання на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1344.
Доповідач Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату міської ради.
Масло Л.Я., начальник управління апарату міської ради, пояснила
основні положення проекту рішення, відповіла на запитання депутата
Капітонова С.І. стосовно вартості виготовлення одної електронної картки
для голосування, посвідчення депутата, помічника-консультанта депутата,
про художньо-естетичне оформлення депутатської кімнати.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1214 “Про затвердження Програми
забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання
на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
делегування представників міста до Госпітальної ради Кропивницького
госпітального округу”. Проект рішення за реєстраційним № 1348. Доповідач
Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради.
Райкович А.П., Макарук О.О. пояснили основні принципи формування
складу Госпітальної ради Кропивницького госпітального округу.
В обговоренні питання взяли участь депутати Бойко С.В., Капітонов С.І.,
Краснокутський О.В.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1215 “Про делегування представників міста
до Госпітальної ради Кропивницького госпітального округу” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького частини теплової мережі”. Проект
рішення за реєстраційним № 1350. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник
управління комунальної власності міської ради.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1216 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького частини теплової мережі” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 грудня
2016 року № 742 ‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1351. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму
міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1217 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 ‟Про
затвердження
Програми
розвитку
культури
і
туризму
в
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
найменування вулиць і провулків”. Проект рішення за реєстраційним № 1354.
Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1218 “Про найменування вулиць і провулків”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
збільшення розміру статутного капіталу КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” та
затвердження Статуту у новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1352. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1219 “Про збільшення розміру статутного
капіталу КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” та затвердження Статуту у новій
редакції” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку
дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому
на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1356. Доповідач
Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1220 “Про внесення змін та доповнення до
рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про
затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки
руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання,
благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста
Кропивницького на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1357. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 1,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1221 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763
‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального
господарства
міста
Кропивницького
на 2017-2021 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 20 грудня 2016 року № 721 ‟Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект
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рішення за реєстраційним № 1353. Доповідач Колодяжний С.О. ‒ начальник
відділу фізичної культури та спорту міської ради.
Колодяжний С.О., начальник відділу фізичної культури та спорту
міської ради, пояснив основні положення проекту рішення, відповів на
запитання депутата Капітонова С.І. щодо встановлення спортивних
майданчиків.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1222 “Про внесення змін та доповнення до
рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721
‟Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту
в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
У зв’язку з тим, що зараз начальник управління освіти знаходиться у
відпустці, пропоную перенести розгляд питання “Про звіт щодо роботи галузі
‟Освіта” міста Кропивницького за 2016-2017 роки”, проект рішення за
реєстраційним № 1358, на наступне засідання десятої сесії. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
ліквідацію Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу”. Проект
рішення за реєстраційним № 1359. Доповідач Васильєва О.К. ‒ начальник
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відділу юридичного та фінансового забезпечення управління освіти міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 1223 “Про ліквідацію Кіровоградського
кібернетико-технічного коледжу” (додається).
Міський голова проінформував, що у приміщенні кібернетикотехнічного коледжу буде проведений капітальний ремонт, після чого це
приміщення буде надано під розміщення Центру надання адміністративних
та соціальних послуг.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 1591. Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1224 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки” (додається).

40

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня
2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської програми соціально-правового
захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та
популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”. Проект рішення
за реєстраційним № 1595. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник служби у
справах дітей виконавчого комітету міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1225 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про
затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про звільнення від сплати державного мита”. Проект рішення за
реєстраційним № 1596. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник служби у
справах дітей виконавчого комітету міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1226 “Про звільнення від сплати державного
мита” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 1597. Доповідач
Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1227 “Про виділення
відшкодування додаткових витрат для проведення
(додається).

коштів на
поховання”

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№ 759 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1598. Доповідач
Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
До даного проекту рішення пропонується внести зміни:
у пункті 2.2 цифри ‟3,960” замінити цифрами ‟3,299”;
у пункт 2.10 цифри ‟50” замінити цифрами ‟198,850” (за підсумками
оздоровлення дітей учасників АТО).
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням змін, озвучених начальником відділу соціальної
підтримки населення? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1228 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей
на 2017-2019 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня
2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 1599. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення міської
ради, відповіла на запитання депутата Краснокутського О.В. стосовно
збільшення видатків по Програмі соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки в частині
надання одноразової грошової допомоги мешканцям за зверненнями
депутатів.
Райкович А.П.:
Пропоную відтермінувати розгляд даного проекту рішення на наступне
засідання десятої сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста”. Проект
рішення за реєстраційним № 1600. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу
соціальної підтримки населення міської ради.
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Прошу доповнити даний проект рішення пунктом 81 за депутатським
зверненням депутата Волкова І.В. (від 16.11.2017 № 3091-мр/зв) стосовно
надання одноразової грошової допомоги мешканці міста. Це питання
розглядалося комісією з розгляду питань щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста. Людина потребує допомоги.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Зазначене депутатське звернення розглядалося і комісією було
рекомендовано або надати більш детальну довідку, або зменшити
суму грошової допомоги до 4-х тис. грн.
Волков І.В.:
Шановні колеги!
Я поважаю членів комісії, які знаходяться у складі комісії з розгляду
питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста. Але замість того, щоб відреагувати на звернення депутата, який вперше
за два роки розписав на двох сторінках інформацію про заслужену людину,
надав довідку, в якій перелічено десять хвороб, члени комісії хочуть бачити
ще інші довідки.
Якщо я вже на сесії піднімаю це питання ‒ стосовно людини, яка
здобуває звання героя за всіма показниками, можна було б не відноситися до
цього формально. Прошу підтримати.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкова І.В. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1229 “Про надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 1601. Доповідач Ксеніч В.М. ‒ начальник
управління капітального будівництва міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1230 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про
затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про відзнаку міської ради та виконавчого комітету
м. Кропивницького ‟За заслуги” І, ІІ ступенів”. Проект рішення за
реєстраційним № 1186. Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу
кадрової роботи міської ради.
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Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради:
Шановні депутати!
Хочу довести до вашого відома, що при розгляді вищезазначеного
проекту рішення виконавчим комітетом було запропоновано внести зміни до
розділу І ‟Загальні положення”, а саме виключити пункт 7, пункт 9 викласти в
наступній редакції:
‟Нагрудним знаком, як виняток, може бути проведено нагородження
посмертно осіб, які раніше не мали відзнаки міської ради міської ради та
виконавчого комітету, але відомі або стали відомими завдяки особистій
активній участі у сферах діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення.”
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні депутати!
Будь-яка нагорода, яку отримує людина, в тому числі від держави,
повинна мати свою цінність. Є такі відзнаки як Подяка, Грамота, Почесна
грамота міської ради та виконавчого комітету. В тому і полягає цінність
нагороди, що перед тим, як людина отримає найвищу відзнаку, вона має
пройти всі ступені. Мати можливість отримати нагрудний знак
‟За заслуги” І, ІІ ступенів без отримання зазначених нагород ‒ це неправильно.
Пропоную підтримати даний проект рішення без врахування пропозицій
виконавчого комітету.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Якщо людина здійснила вчинок, який заслуговує на повагу та
відзначення, не надати їй нагороду тому, що вона не отримала
Грамоту ‒ абсурд.
Я підтримую зміни, запропоновані виконавчим комітетом.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 1231 “Про затвердження Положення про
відзнаку міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького
‟За заслуги” І, ІІ ступенів” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про реорганізацію виконавчих органів та внесення змін до рішень
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня
2017 року № 993”. Проект рішення за реєстраційним № 1347. Доповідач
Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради.
Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради:
Шановні депутати!
Запропонований проект рішення був розглянутий та погоджений
чотирма постійними комісіями, але при розгляді цього питання постійною
комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку була внесена пропозиція додатково
збільшити чисельність управління соціальної підтримки населення на три
штатні одиниці ‒ психологів для надання психологічної підтримки учасникам
антитерористичної операції.
Таким чином, пропонується у підпункті 2 пункту 13 слова та цифри
‟управління соціальної підтримки населення ‒ 10” замінити словами та
цифрами ‟управління соціальної підтримки населення ‒ 13”.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 1232 “Про реорганізацію виконавчих органів
та внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 29 липня
2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993” (додається).

47

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на розстрочку виконання рішень судів про стягнення
заборгованості з ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ЦНТІ УНГА”. Проект рішення за
реєстраційним № 1605. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління
комунальної власності міської ради.
Колюка О.С., начальник управління комунальної власності міської ради,
пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення та основні його
положення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 1233 “Про надання згоди на
розстрочку виконання рішень судів про стягнення заборгованості
з ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ЦНТІ УНГА” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
створення Центру надання адміністративних послуг у форматі ‟Прозорий
офіс” міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1606
(доопрацьований). Доповідач Шевченко А.О. ‒ начальник управління
адміністративних послуг міської ради.
Шевченко А.О., начальник управління адміністративних послуг міської
ради, зачитав доопрацьований проект рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний доопрацьований проект рішення поставити на
голосування за основу і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1234 “Про створення Центру надання
адміністративних послуг у форматі ‟Прозорий офіс” міста
Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі зміною географічних
назв”. Проект рішення за реєстраційним № 1163 (допрацьований).
Доповідач Капітонов С.І. ‒ депутат міської ради.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”),
пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 14,
“проти” – 2,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

0

0

1

4

5

“НАШ КРАЙ”

2

0

1

4

7

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

4

0

0

0

4
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“Опозиційний блок”

0

2

0

2

4

‟УКРОП”

3

0

0

0

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

1

0

0

1

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

0

0

1

“Рідне місто”

0

0

0

1

1

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

0

1

Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Пропоную завершити перше засідання дев’ятої сесії міської ради.
Наступне засідання десятої сесії міської ради відбудеться
27 листопада 2017 року о 10.00 годині в приміщенні міської ради, кімн. 305.

Міський голова

А. Райкович

