УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 60
сорокової сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання
від 09 вересня 2014 року

м. Кіровоград

Сорокову сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання
відкриває секретар Кіровоградської міської ради Марковський І.І.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 56 депутатів.
Шановні депутати!
На сорокову сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання
прибуло та зареєструвалося 56 депутатів, що становить більше половини складу
міської ради. Кворум, необхідний для проведення пленарного засідання сесії, є.
Сорокова сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання
оголошується відкритою.
Звучить Державний Гімн України.
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
З моменту, коли відбулася тридцять дев’ята сесія Кіровоградської міської
ради, ми поховали військовослужбовців, які загинули на території східних
областей України:
1. Бендерова Максима Васильовича;
2. Вербового Максима Вікторовича;
3. Горовенка Ігоря Сергійовича;
4. Каравайського Богдана Ігоровича;
5. Крадожона Романа Павловича;
6. Лисенка Сергія Петровича;
7. Маркова Івана Анатолійовича;
8. Матвієнка Андрія Віталійовича;
9. Панкового Льва Миколайовича;
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10. Паршутіна Олега Володимировича;
11. Петровича Віталія Івановича;
12. Присяжного Євгенія Миколайовича;
13. Рябого Дмитра Володимировича;
14. Сєнчева Сергія Олексійовича;
15. Черноморченка Ростислава Олександровича;
16. Шершня Андрія Олексійовича;
17. Шимчика Ярослава Володимировича.
Прошу вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Шановні депутати!
В роботі сорокової сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання
беруть участь:
Табалов Андрій Олександрович – народний депутат України;
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Гуцу Василь Гаврилович – заступник голови Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Мельник Ольга Олександрівна – голова Новенської селищної ради;
Стамат Алла Анатоліївна – старший прокурор м. Кіровограда.
Шановні колеги!
Відповідно до статті 136 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання нам необхідно обрати робочу президію. До складу робочої
президії сесії за посадою входять міський голова та секретар міської ради.
Третій член президії обирається з числа голів постійних комісій міської ради.
Пропоную до складу робочої президії обрати голову постійної комісії
міської ради з питань управління комунальною власністю та приватизації
Ніколаєнка Віктора Григоровича.
Немає заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 53,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Вікторе Григоровичу! Запрошую Вас до президії.
Шановні депутати!
Відповідно до статті 131 Регламенту Кіровоградської міської ради
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шостого скликання на час роботи сесії утворюється секретаріат міської ради у
кількості трьох осіб: одного депутата, який обирається на сесії, та двох
працівників управління апарату міської ради. Працівники управління апарату
міської ради на місці. Пропоную головою секретаріату обрати депутата Голуба
Дмитра Вадимовича.
Немає заперечень? Немає.
Хто за те, щоб обрати головою секретаріату Голуба Д.В., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 56,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Дмитро Вадимович виконує обов'язки голови секретаріату на своєму
робочому місці.
Шановні депутати!
На адресу Кіровоградської міської ради надійшла інформація від
депутатської
фракції
політичної
партії
“Всеукраїнське
об'єднання
“Батьківщина” в Кіровоградській міській раді шостого скликання щодо
входження до її складу депутата Бондарчука Сергія Павловича на підставі
поданої ним заяви (витяг з протоколу засідання фракції політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина” в Кіровоградській міській раді
шостого скликання від 09.09.2014 додається).
Шановні колеги!
Вам розданий проект порядку денного сорокової сесії Кіровоградської
міської ради шостого скликання, до якого включено 176 питань. Перелік цих
питань та матеріали вам роздано.
Є пропозиція даний проект порядку денного взяти за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 63,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
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Шановні депутати!
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій, груп, яка
відбулась 08 вересня 2014 року, було запропоновано включити до проекту
порядку денного сорокової сесії міської ради питання “Про внесення змін до
персонального складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
шостого скликання”. Це питання стосується задоволення заяви Сибірцева
Василя Івановича (додається), який звернувся до міської ради з проханням
виключити його зі складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
шостого скликання. У зв'язку із зайнятістю він не в змозі виконувати обов'язки
члена виконавчого комітету міської ради. Пропоную розглянути це питання
після депутатських запитів депутатів Кіровоградської міської ради шостого
скликання.
Також на погоджувальній нараді було запропоновано виключити з
проекту порядку денного сорокової сесії міської ради питання щодо
регулювання земельних відносин за порядковими №№ 28-176 (розглянути
основні питання), які роздано депутатам, за виключенням питання за
порядковим № 167 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3372” (проект рішення за реєстраційним № 3641),
яким пропонується виправити технічну помилку, допущену у рішенні міської
ради від 29 липня 2014 року № 3372. Це питання стосується батька загиблого
військовослужбовця Власенка Ю.С. Пропозиція щодо виключення з проекту
порядку денного інших питань щодо регулювання земельних відносин
пов'язана з тим, що деякі із них потребують доопрацювання. Разом з тим, на
погоджувальній нараді було обумовлено, що під головуванням заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника О.О.
представники всіх фракцій та груп розглянуть ці та інші питання щодо
регулювання земельних відносин, які пропонуватиметься включити до проекту
порядку денного наступної сесії.
Пропоную затвердити проект порядку денного сорокової сесії міської
ради в цілому з урахуванням озвучених мною пропозицій.
Інших пропозицій немає?
Білоброва Т.Д., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):
Уважаемые депутаты!
Уважаемый Иван Иванович!
Понятно, что земельные вопросы нуждаются в доработке. Вопрос
почему? Все эти вопросы рассматривались постоянной комиссией по вопросам
земельных отношений. Более пятиста кировоградцев ждут принятия нами
решения. Сначала была перенесена дата проведения сессии, теперь
рассмотрение земельных вопросов откладывается. Давайте проекты
решений, которые необходимо доработать, мы исключим из повестки дня и
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перенесем их рассмотрение на следующую сессию, а относительно остальных
вопросов будем принимать решения. Простые кировоградцы потратили деньги.
Для них решение этих вопросов очень важно. Они будут обращаться с
жалобами на работу управления земельных ресурсов. Кому-то необходимо
оформить наследство, у кого-то есть старенькая бабушка и так далее. Мы это
прекрасно понимаем. Давайте будем работать для людей.
Марковський І.І.:
Будуть ще пропозиції щодо проекту порядку денного сорокової сесії
міської ради?
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановний Іване Івановичу!
Я чув Ваш виступ, коли Ви говорили, що земельні питання взагалі не
будуть розглядатись до тих пір, поки всім учасникам антитерористичної
операції не будуть надані земельні ділянки. Скажіть, Ви підтверджуєте цю
думку і ми будемо працювати над вирішенням питання надання земельних
ділянок під забудову учасникам АТО?
Марковський І.І.:
Я підтверджую свої слова, але вони звучали в іншому контексті. Я
говорив про те, що земельні питання, стосовно яких міською радою вже
приймались рішення про надання дозволу на виготовлення технічної
документації, будуть розглядатися. Питання щодо виділення нових земельних
ділянок будуть розглядатися після того, як буде вирішене питання щодо надання
земельних ділянок всім учасникам антитерористичної операції. Питання щодо
регулювання земельних відносин будуть розглядатися.
Кролевець А.В.:
Процес надання земельних ділянок учасникам антитерористичної
операції та членам сімей загиблих вже розпочався? Вже отримані заяви з цього
приводу? Готуються документи? Можливо вже винайдені земельні ділянки, які
можна надати?
Марковський І.І.:
Надходять заяви. Створені три ініціативні групи, до складу яких увійшли
учасники АТО. Вони відстоюють інтереси тих військовослужбовців, які зараз
знаходяться на сході країни в зоні проведення АТО. Я зустрічався з цього
приводу з учасниками АТО та їх ініціативними групами. Їм було запропоновано
територію в мікрорайоні “Арнаутово” (за колишнім піонерським табором), на
якій можна розташувати близько ста земельних ділянок. Бажання отримати
земельні ділянки в цьому районі вони не виявили. Тому зараз управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської
ради під керівництвом заступника міського голови з питань діяльності
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виконавчих органів ради Олійника О.О. проводить роботу по винайденню
вільних земельних ділянок за допомогою Головного управління
Держземагентства у Кіровоградській області, яке не підпорядковане місту. Ми
співпрацюємо з цим управлінням, беремо карти та пропонуємо учасникам АТО
земельні ділянки. Дякую.
Тітов Ю.О., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
У меня следующее предложение. Приближается зима, которая будет
достаточно сложной. Предлагаю протокольно поручить профильному
заместителю городского главы подготовить отчет о готовности города к зиме
(о состоянии крыш, дорог, об обеспечении газом, о сроках отопительного
сезона) и заслушать его на следующей сессии горсовета.
Марковський І.І:
Приймається.
Слово надається Гречусі М.В. – депутату Кіровської районної у
м. Кіровограді ради.
Гречуха М.В., депутат Кіровської районної у м. Кіровограді ради:
По-перше, під час засідання виконавчого комітету ми зверталися до Вас
(звертається до Марковського І.І.) з пропозицією щодо маркування товарів
російського виробництва або розташування їх на окремих полицях у магазинах.
На скільки я пам'ятаю, Ви надавали вказівку розробити норми щодо
застосування даної пропозиції від громадськості, але я не бачу, щоб таке
питання було внесено до проекту порядку денного сорокової сесії. Ви ігноруєте
громадськість?
По-друге, на скільки я знаю, зараз у сесійній залі присутній
Голованов А.П. – керівник ВАТ “Автобусний парк 13527”. Друге моє питання
стосується маршрутного транспорту за № 274, який здійснює перевезення
пасажирів з центру міста до селища Нового. Ще 28 жовтня 2013 року Ваш
попередник, міський голова Саінсус О.Д., надав мені відповідь про те, що
міською радою не було прийнято жодного рішення щодо виокремлення деякого
транспорту і переведення його руху у режим маршрутного таксі. Пільгові
категорії громадян мають право на пільги в усіх автобусах, які рухаються за цим
маршрутом. Але керівник автопарку, порушуючи законодавство України,
займається здирництвом, забираючи з кишень пільговиків гроші.
Марковський І.І.:
Ви говорили, що поставите запитання. Це виступ. Питання задали і
крапка.
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Гречуха М.В.:
Це, щоб Ви зрозуміли, про що іде мова.
Марковський І.І.:
Я зрозумів, про що іде мова. Відповідаю стосовно роботи транспорту та
того, про що я говорив на засіданні виконкому. Я ніколи не ігнорував думку
громади. Питання щодо роботи транспорту буде розглядатися у четвер на
засіданні виконавчого комітету міської ради. З цього приводу буде прийнято
відповідне рішення.
Є ще запитання? Немає.
Шановні депутати!
Надійшло дві пропозиції щодо затвердження порядку денного сорокової
сесії міської ради.
Першу пропозицію озвучив я, а саме розглянути всі основні питання,
включені до проекту порядку денного сорокової сесії міської ради, доповнити їх
питанням щодо задоволення заяви Сибірцева В.І., члена виконавчого комітету
міської ради (“Про внесення змін до персонального складу виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради шостого скликання”), та розглянути
питання щодо регулювання земельних відносин, яким пропонується виправити
технічну помилку, допущену у рішенні міської ради, яке стосується батька
військовослужбовця, загиблого у зоні проведення АТО (проект рішення міської
ради за реєстраційним № 3641 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 29 липня 2014 року № 3372”).
Друга пропозиція надійшла від депутата міської ради Білоброви Т.Д., а
саме розглянути всі питання, включені до проекту порядку денного сорокової
сесії міської ради, за виключенням питань, які потребують доопрацювання.
Ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний сорокової
сесії міської ради з числа основних питань, включених до проекту порядку
денного сорокової сесії, додаткового питання “Про внесення змін до
персонального складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
шостого скликання” (проект рішення без реєстраційного номера) та питання
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня
2014 року № 3372” (проект рішення за реєстраційним № 3641). Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“утримались” – 4,
“проти” – 2,
“не голосували” – 14.
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Прийнято рішення № 3381 “Про затвердження порядку денного
сорокової сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання”
(додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – “Про
депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання доповім я.
Шановні колеги!
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло
десять депутатських запитів, з них щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста Кіровограда – сім.
Зачитав депутатські запити депутатів міської ради Дриги В.В.
від 05.08.2014 № 737/6-дз, Полонського І.О. від 14.08.2014 № 738/6-дз та
чотири колективні депутатські запити депутатів міської ради від 20.08.2014
№№ 739/6-дз-к, 740/6-дз-к, від 28.08.2014 № 742/6-дз-к, від 01.09.2014
№ 744/6-дз-к (додаються).
Проект рішення міської ради з цього питання вам роздано. Хто за те, щоб
прийняти даний проект рішення в цілому, прошу голосувати
Результати голосування:
“за” – 59,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3382 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Наступний проект рішення стосується надання одноразової грошової
допомоги на лікування військовослужбовцю, постраждалому під час
проведення антитерористичної операції.
Зачитав колективний депутатський запит депутатів міської ради
від 20.08.2014 № 741/6-дз-к (додається).
Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 61,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 3383 “Про надання одноразової грошової
допомоги” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного колективного депутатського запиту
депутатів міської ради.
Зачитав колективний депутатський запит депутатів міської ради
від 28.08.2014 № 743/6-дз-к (додається).
Підготовлений проект рішення з порушеного у запиті питання. Хочу
пояснити, що дуже легко займатися популізмом, авантюризмом та поширювати
сепаратистські настрої серед населення. Я говорю про це тому, що міська рада
не встановлює тарифи на електроенергію, водопостачання та водовідведення,
газопостачання та не має до цього жодного відношення. Комунальні
підприємства передані у власність іншим структурам, на які ми не можемо
впливати. Якщо хтось з депутатів може вирішити це питання, то нехай він
скаже про це. Тарифи на комунальні послуги, які встановлює виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради, підвищуватись не будуть.
Підготовленим проектом рішення з порушеного питання пропонується
доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства,
управлінню економіки Кіровоградської міської ради опрацювати даний
колективний депутатський запит та підготувати інформацію про його
виконання.
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Я хочу, щоб ми не вводили в оману людей. У нас тепло- та
водопостачальні підприємства знаходяться в комунальній власності міста, але
передані в оренду. Я не згоден з тим, що сьогодні виконавчий комітет,
депутатський корпус не можуть впливати на формування тарифів. Ми повинні
перевіряти, як готується подання до НКРЕ щодо встановлення тарифів на водо-,
теплопостачання та інших. Я хотів би звернули на це увагу. Виконавчий комітет
і депутати міської ради повинні займатись цим питанням.
Марковський І.І:
Андрію Вікторовичу!
Я з повагою відношуся до всіх депутатів, але хочу пояснити, що тарифи
на тепло та електроенергію були збільшені раніше. Зараз збільшено сплату за
водопостачання та водовідведення. Міській раді не було надано жодного
документу з цього приводу. Спочатку рішенням міської ради комунальне
підприємство міста “Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство
Кіровоградської міської ради” було передано в обласну власність. Я не
голосував за це рішення. Ви голосували за це рішення. Тепер несіть за це
відповідальність.
Я можу проінформувати про те, що зроблено мною та виконкомом з цього
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приводу. Я двічі зустрічався з генеральним директором ОКВП “ДніпроКіровоград” Іликом Р.І., який не сприймає жодних із наданих йому зауважень.
Більше того, я зустрічався із першим віце-прем'єр-міністром України з питання
встановлення НКРЕ найвищих в Україні тарифів для міста Кіровограда та
необхідності переглянути ці тарифи. Мені було обіцяно, що це питання буде
розглянуто. Вчора в телефонній розмові мені повідомили, що НКРЕ ліквідовано
і буде створено нову структуру. Але ми все одно будемо добиватися того, щоб
тариф на воду було знижено.
Кролевець А.В.:
Якщо у депутатів та у Вас особисто є бажання, то це питання можна дуже
легко вирішити. Якщо керівник підприємства, якому ми віддали в оренду
цілісний майновий комплекс, не сприймає Ваших зауважень, то давайте
порушувати питання щодо повернення його до комунальної власності міста.
Тоді ми будемо впливати на формування тарифів та зможемо контролювати цей
процес. Пузаков В.Т. повернув у власність територіальної громади міста
комунальні підприємства.
Марковський І.І.:
Депутати
міської
ради
голосували
за
те,
щоб
передати
КП “Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської
міської ради” до обласної власності.
Онул Л.А., депутат міської ради (голова депутатської фракції
Політичної партії “УДАР Віталія Кличка”):
Ми можемо зараз дуже багато дискутувати, але є принципова позиція.
Необхідно на офіційному сайті Кіровоградської міської ради надати інформацію
по калькуляції тарифів на водо-, теплопостачання, електроенергію. Я займаюсь
цим питанням близько двох місяців, залучила фахівців. Практично в усіх містах
обласного значення є інформація про тарифи. Ця інформація є доступною.
Лише у нас все завуальовано.
Прохання оприлюднити на офіційному сайті Кіровоградської міської ради
інформацію про тарифи. Тоді ми будемо бачити, чи правильно вони складені, чи
ні та будемо розбиратися у цьому. Прокуратура буде добре бачити все. Дякую.
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Іване Івановичу!
Я також голосував проти того, щоб передавати в оренду до обласної
власності
комунальне
підприємство
“Кіровоградське
водопровідноканалізаційне господарство Кіровоградської міської ради”, але депутати міської
ради все ж повинні контролювати формування тарифів, навіть, якщо ми
допустили помилку. Звернення депутатів міської ради з цього питання
необхідно підтримати і взяти на контроль.
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Марковський І.І.:
Підготовленим проектом рішення пропонується відправити даний
колективний депутатський запит на опрацювання.
Пропоную прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 59,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3384 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит депутата міської ради Топчія П.С.
від 03.09.2014 № 745/6-дз (додається).
Підготовлено проект рішення з порушеного у запиті питання. Пропоную
прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3385 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Топчія П.С.” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
На адресу Кіровоградської міської ради надійшов депутатський запит
депутата міської ради Михальонка С.А. від 08.09.2014 № 746/6-дз про вжиття
заходів щодо забезпечення харчуванням дітей-переселенців в загальноосвітніх
навчальних закладах міста Кіровограда.
Прошу начальника управління освіти Костенко Л.Д. надати коментар з
цього питання.
Костенко Л.Д., начальник управління освіти міської ради:
Шановні депутати!
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Ми прийняли до загальноосвітніх закладів міста двісті п'ятдесят шість
дітей, яких батьки привезли на навчання до м. Кіровограда з Луганської та
Донецької областей. Завдяки зусиллям педагогічних колективів, батьків,
небайдужих людей всіх дітей за потребою ми забезпечили шкільним
приладдям, безкоштовними підручниками. Учні 1-4-х класів забезпечені
безкоштовними сніданками. За потребою ми вирішуємо питання щодо
харчування дітей, які цього потребують. Батьки цих дітей мають різний
достаток. Деякі з них не мають можливість надавати дітям кошти на
харчування. До садочків зараховано двадцять чотири таких дитини. Вони також
користуються пільгою, а саме їх батьки сплачують 50 % від вартості
харчування. Інші 50 % відсотків сплачуються за рахунок міського бюджету.
Більш нагальною проблемою сьогодні є організація харчування дітей,
батьки яких є учасниками АТО. Кількість таких дітей щоденно збільшується.
Станом на сьогодні у школах навчається сто п'ятдесят таких дітей, у
дошкільних навчальних закладах – п'ятдесят сім.
Я знаю, що сьогодні буде затверджуватися Комплексна програма
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та
членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда. В проекті цієї Програми мова іде
про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули під
час АТО. Прошу приділити цьому питанню увагу під час затвердження
Програми. Це не дуже великі кошти, але вони можуть стати вагомою
моральною підтримкою родин військовослужбовців, які беруть участь в АТО.
Марковський І.І.:
Пропоную підтримати депутатський запит депутата Михальонка С.А.
від 08.09.2014 № 746/6-дз та підготовлений проект рішення з порушеного у
ньому питання.
Також пропоную доручити начальнику відділу соціальної підтримки
населення міської ради Вовк Ю.М. опрацювати пропозицію начальника
управління освіти міської ради щодо організації харчування дітей, батьки яких є
учасниками АТО, та врахувати її під час затвердження Комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та
членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Громадський актив”):
Я підтримую колегу Михальонка С.А., але хочу сказати, що крім
зазначеної ним проблеми існує інша проблема, про яку постійно говорять
волонтери, – щодо забезпечення дітей-переселенців одягом. Це достовірна
інформація про те, що серед переселенців значна частина не має достатку. Вони
отримують допомогу як правило від організації Товариства Червоного Хреста
України, волонтерських організацій та людей, які передають речі, що були у
використанні.
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Пропоную підтримати депутатський запит депутата міської ради
Михальонка С.А., а Вам, Іване Івановичу, надати доручення структурним
підрозділам виконавчого комітету міської ради в разі потреби розробити заходи
щодо забезпечення дітей-переселенців осіннім та зимовим одягом та врахувати
ці заходи у Комплексній програмі підтримки учасників антитерористичної
операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців
м. Кіровограда, яку ми сьогодні затвердимо.
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Як називається документ, за який ми зараз будемо голосувати?
Марковський І.І.:
Ми обговорюємо депутатський запит.
Кролевець А.В.:
Кілька місяців тому товариш Михальонок С.А. розкидався в цій залі
депутатськими посвідченнями, виголошував гучні заяви, говорив про те, що він
іде з депутатського корпусу, а сьогодні подає депутатські запити. Поясніть, чи є
сьогодні Михальонок С.А. депутатом?
Марковський І.І.:
Я вважаю, що краще це пояснить сам Михальонок С.А.
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні депутати!
Я заявив про те, що буду складати з себе повноваження через те, що з
таким депутатським корпусом, який зараз є, фактично працювати неможливо.
Після того, як я повідомив про це на телевізійному ток-шоу “МИ”, до мене
звернулося дуже багато людей – мешканців міста Кіровограда, з проханням не
робити цього. Тому я прийняв рішення не складати з себе повноважень.
Марковський І.І.:
Сергію Анатолійовичу!
Поясніть, який цей депутатський корпус?
Михальонок С.А.:
Той, що був обраний на минулих виборах і буде переобиратися. Такий же,
як і у Верховній Раді України. Зараз стоїть питання про позачергові вибори до
Верховної Ради України через те, що вона не відповідає настроям у суспільстві.
Я доводив до відома депутатів міської ради свою думку і вимогу мешканців
міста про те, що ця міська рада повинна скласти свої повноваження як така, що
не відповідає настроям народу.

14

Кролевець А.В.:
Це Ваша особиста думка чи це думка людей? Якщо це думка людей, то
доведіть її у письмовому вигляді до відома депутатського корпусу.
Михальонок С.А.:
Це думка тих людей, які вимагають проведення дострокових виборів до
Верховної Ради України, які не хочуть жити у старій системі, а хочуть жити у
новій країні. Якщо ви не бачите і не чуєте цих людей, то це ваші проблеми.
Табалов С.М., депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемые коллеги!
Давайте работать по повестке дня.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Вам розданий проект рішення з даного питання. Є пропозиція прийняти
даний проект рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“утримались” – 6,
“проти” – 2,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Зайцев А.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське
об'єднання
“Батьківщина”),
зачитав
колективний
депутатський запит депутатів міської ради від 09.09.2014 № 748/6-дз-к
(додається).
Марковський І.І.:
Пропоную прийняти наступне рішення з даного питання:
1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради з
питань надання матеріальної допомоги громадянам міста.
2. Відділу соціальної підтримки населення, управлінню охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та підготувати
інформацію про виконання даного рішення депутатам і управлінню апарату
Кіровоградської міської ради в місячний термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення,
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дригу В.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 61,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3386 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Две недели назад на официальном сайте Кировоградского городского
совета появилась информация о перечне вопросов, которые выносятся на
рассмотрение исполнительного комитета горсовета. Проект решения № 2500 в
этом перечне касается приостановления действия моратория на размещение
рекламы в центральной части города Кировограда. Можете считать это моим
депутатским запросом. Я прошу всех депутатов обратиться к Ивану Ивановичу,
как к председательствующему, с просьбой исключить этот вопрос из повестки
дня исполнительного комитета горсовета в связи с тем, что он не отвечает
интересам граждан города. Все мы видим, что реклама в центре города не
отвечает современным нормам и требованиям, а иногда даже портит внешний
вид города. Рекламные ситилайты размещены через каждые 15-20 метров.
Думаю, что можно было бы провести реформу в этом вопросе, а именно
размещать меньше, но более современной рекламы и получать больше дохода в
городской бюджет от этого вида деятельности.
Марковський І.І.:
Озвучте свою пропозицію. Це Ваш виступ чи депутатський запит?
Стрижаков А.О.:
Предлагаю депутатам поддержать мое предложение исключить из
повестки дня заседания исполнительного комитета горсовета проект решения
под регистрационным № 2500. Это мой устный депутатский запрос.
Марковський І.І.:
Є пропозиція підтримати усний депутатський запит депутата міської ради
Стрижакова А.О. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“утримались” – 9,
“проти” – 5,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
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Бєлов В.В., депутат міської ради (голова депутатської групи
“Єлисаветград”), зачитав колективний депутатський запит депутатів
міської ради від 09.09.2014 № 747/6-дз-к (додається).
Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради з
питань надання матеріальної допомоги громадянам міста.
2. Відділу соціальної підтримки населення, управлінню охорони здоров’я
Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та підготувати
інформацію про виконання даного рішення депутатам і управлінню апарату
Кіровоградської міської ради в місячний термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення,
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дригу В.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3387 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Надати слово для виступу просив депутат Осетров Г.І.
Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “Громадський
актив”):
Я хотів запитати стосовно Михальонка С.А.
Марковський І.І.:
Я відповім. Депутат Михальонок С.А. з трибуни заявив про те, що він
складає з себе депутатські повноваження. Для того, щоб розглядати це питання,
необхідно включити його до порядку денного сесії. У порядку денному
сорокової сесії міської ради цього питання немає.
Осетров Г.І.:
Пропоную включити до порядку денного сорокової сесії міської ради
питання щодо задоволення заяви депутата Михальонка С.А. про складання його
депутатських повноважень. У мене є проект рішення з даного питання.
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Марковський І.І.:
Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Осетровим Г.І.,
внести до порядку денного сорокової сесії міської ради додаткове питання “Про
дострокове припинення повноважень депутата Кіровоградської міської ради
Михальонка С.А.”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 33.
Не прийнято.
Новікова В.В., депутат міської ради (депутатська група “Громадський
актив”):
Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемые депутаты!
Все-таки я хочу вернуться к вопросу, который поднял депутат
Михальонок С.А. Я не знаю, о чем именно в своем депутатском запросе
написал Сергей Анатольевич, но начальник управления образования
Костенко Л.Д. объяснила, что на сегодняшний день такой проблемы нет и для
детей, которые приезжают к нам с других областей, делается все, чтобы их
накормить. Однако вопрос относительно питания остался открытым.
Есть проблема с теми детьми, родители которых находятся в зоне АТО.
Семьи лишились одного из кормильцев. Давайте посчитаем это моим устным
депутатским запросом и проголосуем за то, чтобы выделить деньги (со слов
начальника управления образования – не очень большая сума), чтобы эти дети
были накормлены и предусмотрим их в Программе.
Марковський І.І.:
Може не всі депутати зрозуміли, тоді я ще раз поясню. Костенко Л.Д.
внесла пропозицію передбачити у Комплексній програмі підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей –
мешканців м. Кіровограда, яку ми зараз будемо затверджувати, кошти на
харчування дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО. Я доручив начальнику
відділу соціальної підтримки населення міської ради Вовк Ю.М. опрацювати
цю пропозицію і врахувати її у проекті Програми. Таким чином це питання буде
вирішене. Питання вичерпане?
Михальонок С.А.:
Іване Івановичу!
Костенко Л.Д. пояснила, що зараз це питання вирішується частково за
рахунок спонсорів, частково за рахунок міської ради, благодійних фондів. Я
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піднімав питання, щоб таких дітей віднести до пільгових категорій і дати їм
можливість безкоштовно обідати у школі. Є діти з різних сімей, але є і така
категорія дітей, сім'ї яких не мають засобів для того, щоб харчуватися. Тому
треба піднімати це питання, допомогти з бюджету. Також я хочу сказати
наступне. Я погоджуюся з Ларисою Давидівною в тому, що до цієї категорії
дітей треба приєднати і дітей учасників АТО. Не можна все вирішувати за
допомогою волонтерів та благодійників. Через це я підготував депутатський
запит, щоб ми мали підстави для внесення змін до міського бюджету в галузі
освіти.
Марковський І.І:
Сергію Анатолійовичу!
Ви подали депутатський запит, який депутати не підтримали. На сьогодні
крапка. Жоден з присутніх тут депутатів не скаже, що ми не виконали того, що
можна було зробити. Зараз зазначені категорії дітей харчуються в школах, також
будуть харчуватися і діти учасників АТО.
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Наступний проект
рішення “Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради шостого скликання”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Є запитання щодо даного проект рішення? Немає.
Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 14.
Прийнято рішення № 3388 “Про внесення змін до персонального
складу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради шостого
скликання” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів
Кіровоградського міського голови”. Проект рішення за реєстраційним № 3646.
Доповідають Волков І.В., Тітов Ю.О. – члени ради депутатської групи “За
добробут міста”.
Я бачу, що депутат Волков І.В. хоче виступити з даного питання. Перед
цим я хочу пояснити депутатам наступне. Після того, як міський голова
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м. Кіровограда Саінсус О.Д. склав свої повноваження, згідно з вимогами
чинного законодавства України протягом десяти днів до Верховної Ради
України були направлені його заява та лист з проханням призначити позачергові
вибори міського голови. На підставі цього на погоджувальній нараді Верховна
Рада України прийняла рішення включити до порядку денного сесії питання
про призначення позачергових виборів у місті Кіровограді. Коли буде прийнято
рішення з цього питання – справа Верховної Ради України. Кіровоградська
міська рада виконала всі вимоги чинного законодавства з цього приводу.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
Шановні колеги!
Шановні присутні!
На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради “Про
звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів
Кіровоградського міського голови”.
Іван Іванович вже повідомив частину інформації з даного питання, але
дещо необхідно уточнити.
Дійсно, після складання міським головою повноважень відповідно до
рішення Кіровоградської міської ради від 20 травня 2014 року № 3139 “Про
дострокове припинення повноважень Кіровоградського міського голови
Саінсуса О.Д.” секретарем міської ради вчасно було направлено клопотання
щодо призначення позачергових виборів міського голови. На засіданні Комітету
з питань державного будівництва та місцевого самоврядування під
головуванням народного депутата Жванії Д.В. було прийнято відповідний
проект постанови, яким пропонувалося призначити проведення позачергових
виборів Кіровоградського міського голови на 26 жовтня 2014 року, разом із
парламентськими виборами. Разом з тим, звертаю увагу депутатів міської ради
на те, що такі вибори повинні бути призначені не пізніше 90 днів з моменту
відставки міського голови, тобто не пізніше серпня.
Верховна Рада України, на жаль, переймаючись вирішенням доленосних
питань, пов'язаних з подіями на сході країни, а також щодо дострокових виборів
народних депутатів України, відклала розгляд цього проекту постанови на
невизначений час. У зверненні, яке міститься на зворотній стороні розданого
депутатам проекту рішення міської ради з даного питання, пропонується
звернути увагу Верховної Ради України на те, що їй необхідно увійти в правове
поле та призначити дострокові вибори міського голови в терміни, які зараз
будуть відповідати нормам діючого законодавства України. Таким чином,
Кіровоградська міська рада, звертаючись до Верховної Ради України, наголошує
на тому, що Верховна Рада України у своїй роботі не має упускати вирішення
важливих питань місцевого самоврядування, а має діяти відповідно до чинного
законодавства та знаходитись в правовому полі.
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Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Шановний Іване Івановичу!
Шановний доповідачу!
Я хотів би сказати наступне. По-перше, вибори – це елемент демократії,
тому ми повинні підтримати будь-які вибори. По друге, ми повинні розуміти,
що питання щодо призначення виборів не відноситься до компетенції міської
ради. Задля того, щоб не було звинувачень з боку різних політичних сил міста
Кіровограда щодо узурпації влади, прошу колег підтримати даний проект
рішення.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“утримались” – 6,
“проти” – 3,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кіровограда”. Проект рішення
за реєстраційним № 3648. Доповідає Балакірєва С.М. – начальник відділу
кадрової роботи міської ради.
Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Я думаю, всі знайомі з кандидатурою, яка висувається на присвоєння
звання “Почесний громадянин міста Кіровограда”. Особисто я не маю нічого
проти цієї людини, але хотів би звернути вашу увагу на те, що фактично на
території нашої держави відбуваються військові дії. Як на мене, в даний час
нагородження, в тому числі і цим почесним званням, зараз не на часі. Прошу
вас не підтримувати даний проект рішення міської ради.
Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд представлено проект рішення міської ради щодо
присвоєння у 2014 році звання “Почесний громадянин міста Кіровограда”
Кривенку Віталію Єфремовичу, заслуженому архітектору України, члену
Національної спілки архітекторів України. Віталій Єфремович добре знаний у
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місті Кіровограді як автор архітектурних споруд, які прикрашають наше місто,
таких як меморіальний комплекс загиблим воїнам, що на Фортечних валах,
пам'ятник Богдану Хмельницькому, пам'ятник засновникам заводу “Червона
зірка” – братам Єльворті, пам'ятник Ангелу-хранителю України та оформлення
Соборної площі біля нього, пам'ятник Олександру Пашутіну, архітектурна
композиція “Студентство” на площі поруч з КНТУ, пам'ятники відомим
землякам: лауреату Нобелівської премії Ігорю Тамму, педагогу-піаністу Генріху
Нейгаузу, Герою Радянського Союзу Григорію Куроп’ятникову. Це не весь
перелік робіт Віталія Єфремовича.
До міської ради надійшли клопотання від дванадцяти організацій і
установ міста щодо підтримки кандидатури Кривенка Віталія Єфремовича на
присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кіровограда”. Його
кандидатура також підтримана комісією з питань почесних звань та нагород,
виконавчим комітетом міської ради і постійною комісією міської ради з питань
діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення
нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації та
реклами. Відповідно до Положення про присвоєння звання “Почесний
громадянин міста Кіровограда” на підставі звернень від установ, організацій
міста даний проект рішення винесено на розгляд міської ради. Враховуючи
видатні заслуги Кривенка В.Є. перед територіальною громадою міста, вагомий
особистий внесок у розвиток сфери архітектури та містобудування, активну
участь у проектуванні, спорудженні та реставрації пам’яток історії і культури,
сприяння збереженню історичного вигляду міста, прошу підтримати
кандидатуру Кривенка Віталія Єфремовича для присвоєння звання “Почесний
громадянин міста Кіровограда”.
Марковський І.І.:
Я хочу сказати декілька слів. Кривенко Віталій Єфремович – відомий
архітектор, який зробив вагомий особистий внесок у розвиток сфери
архітектури та містобудування міста Кіровограда. Майже кожна площа міста
Кіровограда – його витвір. Я цю людину знаю дуже давно. Він учасник підняття
цілини, як архітектор брав участь у будівництві БАМу. Інша сторона питання –
війна. Коли йшла Велика Вітчизняна війна, військові на фронті отримували
звання Герою Радянського Союзу, а у тилу – Героя Соціалістичної Праці. Життя
продовжувалося. Тому на засіданні виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради було прийнято рішення про нагородження загиблих відзнаками.
Вулицям міста будуть присвоєні імена загиблих військовослужбовців. Я не
хотів би, щоб це питання розглядалося лише під одним кутом. Прошу
підтримати даний проект рішення.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
Шановні депутати!
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Депутатська група “За добробут міста” буде підтримувати даний проект
рішення міської ради і голосувати за присвоєння звання “Почесний громадянин
міста Кіровограда” Кривенку Віталію Єфремовичу, заслуженому архітектору
України.
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Я знаю, що від Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка подавалась кандидатура Григор’єва Анатолія
Йосиповича, професора. Чи розглядалася ця кандидатура на засіданні
виконавчого комітету міської ради?
Балакірєва С.М.:
Дійсно. На ім'я Кіровоградської міської ради надійшло клопотання щодо
присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кіровограда” Григор’єву
Анатолію Йосиповичу. Комісія з питань почесних звань та нагород виконкому
розглядала ці дві кандидатури. Більшістю голосів було прийнято рішення
рекомендувати виконавчому комітету та міській раді розглянути кандидатуру
Кривенка В.Є.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Громадський актив”):
Шановний Іване Івановичу!
Шановний Сергію Анатолійовичу!
Кандидатура, яка запропонована комісією з питань почесних звань та
нагород, пропонується колективами підприємств та організацій міста з
2000 року. На сьогоднішній день, врахувавши всі підстави, творчий шлях і
здобутки Кривенка В.Є., комісія рекомендувала саме цю кандидатуру.
Сергію Анатолійовичу!
Кандидатуру, яку озвучили Ви, ми також розглядали. Я теж є членом цієї
комісії. Гадаю, що наступного разу для нагородження буде запропонована ця
кандидатура.
Пропоную підтримати кандидатуру Кривенка В.Є. для присвоєння звання
“Почесний громадян міста Кіровограда”.
Марковський І.І.:
Прошу підтримати даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“утримались” – 3,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 3389 “Про присвоєння звання “Почесний
громадянин міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Сьогодні на засіданні сорокової сесії міської ради присутній народний
депутат України Табалов А.О. Є пропозиція надати йому слово, а потім
продовжити розгляд питань порядку денного сесії.
Табалов А.О., народний депутат України:
Шановні присутні!
Оскільки сесії міської ради відбуваються раз на місяць або рідше, за
міжсесійний період накопичилося дуже багато важливих питань, на яких я
хотів би сьогодні зупинитися.
Дуже добре, що Кіровоградська міська рада вирішила прийняти місцеву
програму підтримки учасників АТО. Я вітаю такі наміри. Однак, я маю кілька
зауважень до даного проекту Програми та кілька пропозицій, які, на мій погляд,
зроблять її більш дієвою.
Чому? АТО триває вже понад п'ять місяців. Ми маємо загалом майже
дев'ятсот загиблих і тисячі поранених – тільки військовослужбовців. Однак, не
зважаючи на реальну участь в АТО, далеко не всі бійці можуть отримати статус
учасника бойових дій. Кабмін тільки 20 серпня цього року ухвалив порядок,
яким визначатиме такий статус. Про це мені повідомили у відповідь на мій
депутатський запит. Якщо депутатам буде цікаво, то я можу надати їм цей запит
та відповідь на нього. Це дуже важливе питання, про яке депутатів можуть
запитувати виборці.
Хочу звернути вашу увагу також на той факт, що повний текст постанови
Кабміну ще досі відсутній. В уряді обіцяють, що він буде опублікований
найближчим часом, проте коли саме – не зазначають.
Навіть на перший погляд на процедуру, яку визначив Кабмін для
отримання нашими бійцями статусу учасника бойових дій, видно, що у багатьох
наших хлопців можуть виникнути великі бюрократичні труднощі в отриманні
належних їм за законом пільг та виплат.
Рішення про надання бійцям АТО статусу учасників бойових дій
прийматиме міжвідомча комісія, яка створюватиметься в Державній службі у
справах ветеранів війни та учасників АТО із залученням до складу комісії
фахівців Міноборони, МВС, СБУ та інших військових формувань. Створення
відповідної комісії та затвердження положення про неї покладено на
Мінсоцполітики. Тобто колегіальний орган при Мінсоцполітики ще навіть не
створили! Вже виникла проблема.
До чого я веду? У проекті Програми, розробленому міськрадою, також є
деякі неточності, які можуть призвести до складної бюрократії. Зокрема, у
проекті Програми не визначений порядок встановлення відношення особи до
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учасників АТО, а також незрозуміло, хто буде формувати списки учасників
АТО?
Серед інших питань, які потрібно доопрацювати до прийняття міської
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в
східних областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда,
наступні:
1) В проекті Програми передбачено 400 тисяч гривень на компенсацію
сплати за користування житлом (квартирної плати) незалежно від форми
власності житла членам сімей загиблих учасників АТО. Не зовсім зрозуміло,
шановні депутати, що взагалі мається на увазі? А як бути тим родинам загиблих
військовослужбовців, які винаймають житло неофіційно? Вони не зможуть
скористатися такою можливістю?
2) В той же час, здивувала сума, виділена на медичну допомогу і ліки для
учасників АТО та членів їх сімей, – це менше 30 тисяч гривень до кінця
2014 року. Чи є взагалі потреба виділяти дві тисячі гривень, підкреслюю, до
кінця 2014 року на лікування стоматологічних захворювань учасників АТО? Я
підкреслюю, що це дві тисячі гривень до кінця року.
3) В пункті про надання одноразової грошової допомоги постраждалим
учасникам АТО та сім’ям загиблих не вказано, хто буде відноситись до
постраждалих (поранений, такий, що тимчасово втратив працездатність, або
інвалід), немає порядку розподілу коштів, не вказано на які суми зможуть
розраховувати постраждалі, а на які – сім’ї загиблих.
4) Забезпечення учасників АТО матеріально-технічними засобами та
іншими необхідними матеріалами на суму 164,9 тисяч гривень. Враховуючи те,
що наближається похолодання і учасникам АТО необхідні теплі речі та
обігріваюче обладнання, ця сума замала. Її потрібно збільшувати за рахунок
інших видатків.
Я розумію, що може здаватись, що я ускладнюю ситуацію, але зрозумійте,
що виконувати Програму будуть рядові працівники виконкому, військоматів та
інших структур і через неточності формулювань бійці та їхні сім’ї можуть мати
серйозні проблеми з оформленням документів. Не хочеться, щоб гарні наміри
знівелювались звичайною бюрократією. Тому закликаю депутатів взяти це
питання на контроль. Мій штаб юридичної допомоги військовим, який
створений близько двох місяців тому, буде займатися цим в будь-якому разі.
Деталі та опис озвучених мною пропозицій я залишив секретарю міської ради
Івану Івановичу Марковському (додаються).
Окрім того, я хотів би повідомити обнадійливу інформацію, яку також
отримав від Кабміну у відповідь на мій інший депутатський запит стосовно
добудови будинку на 70 квартир по вул. Маршала Конева, 16/17, призначених
для військовослужбовців. Моє звернення із відповідною пропозицією розглянув
Прем'єр-міністр. Він надав доручення Міністру оборони Валерію Гелетею,
Віце-прем'єру Володимиру Гройсману, а також губернатору Кіровоградської
області вивчити це питання і розглянути можливість добудови зазначеного
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будинку. Я вважаю це дуже позитивним результатом, але не перемогою.
Сума в масштабах держави, яка необхідна на добудову цього будинку,
невелика, але вона могла б допомогти 70-ти родинам наших кіровоградських
бійців отримати власне житло. І тому я сподіваюсь, що Міноборони виділить ці
кошти, тим більше, що Верховна Рада вже виділила мільярди на забезпечення
учасників АТО різними речами. Це питання знаходиться навіть не у
матеріальній, а у моральній площині. Поки що Кіровоградщині виділили кошти
для купівлі лише трьох квартир (трохи більше 1,6 млн грн), в той час як в АТО
вже загинуло близько п'ятдесяти наших земляків. Зрозуміло, що не всі з них є
жителями міста Кіровограда, але загиблих кіровоградців набагато більше ніж
три.
Окрім того, ми бачимо чи не щодня, що військовослужбовці або їх рідні в
багатьох містах нашої країни вже отримали житло від держави. Наприклад,
нещодавно квартири були виділені у містах Білгород-Дністровському, Чернігові,
Рівному. Тому для нас, кіровоградців, домогтися виділення коштів на добудову
цього будинку повинно стати принциповим питанням. І тут ми повинні
об'єднати зусилля міської ради та громадськості, щоб донести до Кабміну
важливість цього проекту. Ми не маємо жодного права не виконувати цю норму
закону.
Також, я хотів би озвучити ініціативу з перейменування парку
“Ковалівський”, наприклад, в парк “Героїв АТО” або надати йому іншу назву,
яку запропонують депутати чи громадськість нашого міста. Крім того, в парку є
пам’ятник, який вже давно став місцем, куди люди приносять квіти загиблим
спецпризначенцям. А оскільки поряд з Ковалівським парком знаходиться
військова частина 3-го окремого полку спецпризначення, було б доцільно на
місці пам’ятника В.І. Леніну встановити меморіал нашому спецназу.
До цих питань я пропоную підійти шляхом опитування громади міста. Я
вже неодноразово говорив про це з людьми і жодного разу не почув негативних
відгуків. Акцентую увагу на тому, що це потрібно робити після закінчення
бойових дій на сході країни, коли буде мир. Зараз потрібно допомагати живим.
Відходячи від військової теми, хочу звернути вашу увагу на ще одну
проблему міста, яку ніхто не вирішує вже протягом десятків років. Це питання
“завадівського” сміттєзвалища, яке ставить під серйозну загрозу екологічний
стан міста і фактично знищує здоров'я мешканців мікрорайону “Завадівка”.
Через існування цього сміттєзвалища, яке передано в оренду навіть не
місцевим, а одеським бізнесменам, мешканці мікрорайону роками дихають
отруйним газом від палаючого сміттєзвалища. Я особисто був присутнім на
зборах мешканців в цьому мікрорайоні. Там був присутнім представник міської
ради, який, на жаль, не надав вичерпної інформації з цього питання, а воно є
дуже серйозним. Люди постійно скаржаться.
Ви пам'ятаєте, яка спека була у серпні цього року. Під час спеки відходи
загоряються, отруйний дим йде в бік мікрорайону, через тривале задимлення
люди скаржаться на погане самопочуття, бронхіти, астму, алергію та навіть на
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онкозахворювання.
Я вже направив звернення Віце-прем'єр-міністру України Володимиру
Гройсману з проханням посприяти у вирішенні питання щодо перенесення
міського сміттєзвалища за межі міста з дотриманням всіх екологічних та
санітарних норм.
Крім того, хотів би повідомити, що відповідні звернення направлені на
ім’я Генерального прокурора, до Міністерства економіки та екологічної служби
міста.
Я вже отримав відповідь від нашої міської ради, якою, якщо бути чесним,
я не дуже задоволений, адже нічого конкретного для вирішення цього питання
не було запропоновано. Тож, ще раз звертаюся до Івана Івановича та
профільного управління більш детально розглянути цю проблему і посприяти у
виділенні необхідної ділянки для перенесення сміттєзвалища. Там є люди, які
постійно намагаються вирішити це питання. Думаю, що немає проблем у тому,
щоб розпочати роботу над цим питанням, призначити робочу групу, яка б
обстежила територію за містом (є багато покинутих кар'єрів, де можна було б
розташувати сміттєзвалище), і все ж таки прийняти рішення, розбити цю роботу
на етапи, щоб дати людям надію та вирішити це питання. Перенесення
сміттєзвалища – це також тимчасова міра, а не вирішення питання. А у
перспективі ми повинні допомогти місту винайти кошти або залучити грант, або
отримати кредит для побудови сміттєпереробного заводу. Сучасні технології
обробки сміття, а саме фільтри, дозволяють робити такі проекти повністю
екологічно безпечними та отримувати електроенергію в ході переробки
відходів, що, до речі, є дуже актуальним питанням. Я думаю, що побудова
такого заводу є цілком реальною. Це може стати вирішенням багатьох проблем.
І наостанок хочу звернутися до депутатів з наступним проханням. Під час
роботи у Верховній Раді я подавав законопроект, яким пропонував прийняти
окрему державну програму для міста Кіровограда, яка би включала в себе цілий
комплекс заходів: від очищення річки Інгул до встановлення кіровоградцям
спеціальних надбавок або ж пільг через техногенне навантаження. Ми всі з
вами знаємо про складну екологічну ситуацію в нашому місті. Уранові шахти
впливають на здоров'я наших громадян. Тоді цей законопроект не був
прийнятий тільки через те, що ініціювати прийняття державних
програм не є компетенцією Верховної Ради, розробка та реалізація таких
програм – це прерогатива уряду. Ініціювати відповідні програми повинні не
народні депутати, а органи місцевого самоврядування. Я залишу для
ознайомлення підготовлений мною законопроект “Про заходи щодо
радіаційного і соціального захисту населення м. Кіровограда на
2015-2019 роки” та висновок Головного науково-експертного управління
Верховної Ради України (додаються).
Шановні колеги, я закликаю всіх об'єднатися, підтримати мою ініціативу
та ініціативу кіровоградців, про яку дуже багато говорилося на владних рівнях і
на рівні громадськості. Треба довести цю справу до кінця. І, починаючи з
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місцевого рівня, розпочати ініціювання прийняття цієї програми, яка включала
б в себе положення щодо визнання міста Кіровограда зоною екологічного лиха.
Назва дійсно лякає, але саме такий статус мають міста Калуш, де є хімічний
завод, Жовті Води, де переробляється уранова руда, що добувається в
Кіровограді. В цих містах є схожі екологічні проблеми, але там діють державні
програми. Держава виділяє кошти для того, щоб хоч якось вирішувати ці
проблеми. Від себе зазначу, що мною вже зареєстрований законопроект, яким
можна буде виділити додаткові кошти на фінансування цієї програми за рахунок
залишення 100 % податку з доходів фізичних осіб у місцевому бюджеті. Ми
знаємо, що згідно з Конституцією та Бюджетним кодексом України 75 % ПДФО
залишаються на місцевому рівні. Я пропоную, щоб інші 25 % також залишалися
у міському бюджеті для забезпечення цієї програми, а це майже 100 мільйонів
гривень.
Закликаю депутатів підтримати мою ініціативу та спільно ініціювати
прийняття цієї програми, щоб у Кабміну не було підстав відмовити нам у цьому
питанні, щоб все було зроблено згідно з вимогами закону. Дякую за увагу.
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Шановний Андрію Олександровичу!
Сьогодні Ви підняли дуже актуальні питання. Хотів би додати, що міське
звалище твердих побутових відходів є біллю всього міста Кіровограда, а не
тільки мешканців мікрорайону Завадівки. Від цієї проблеми страждають
мешканці селищ Сонячного, Гірничого, району Масляниківки, інших районів
аж до центру міста. Також я хотів би зауважити, що виконавча влада може
сказати, що це не їх питання. Ні. Сьогодні це питання стосується і виконавчого
комітету, і фахівців Головного управління житлово-комунального господарства
в тому числі.
Два тижні тому спільно з керівником підприємства, яке забезпечує вивіз
твердих побутових відходів, я виїздив і на звалище, і за місто, щоб показати
димову завісу, яка стелиться з ранку і до вечора над містом Кіровоградом. Саме
головне, що ми можемо впливати на це. Я тиждень співпрацював з цим
керівником і станом на сьогодні звалище не займається. Чому? Тому що є
спеціальна технологія щодо утримання звалища: треба його проливати,
бульдозерами розрівнювати та інше.
Ця проблема стосується не лише народного депутата. Це є проблемою
виконавчих органів Кіровоградської міської ради, в тому числі Головного
управління житлово-комунального господарства.
Також я хотів би вийти до депутатів з наступною пропозицією. Дійсно,
дуже багато кіровоградців загинули або зазнали поранень в зоні АТО. В місті
Кіровограді є меморіал на Фортечних валах, де практично поховані ті, хто
поклав своє життя за нашу рідну землю – за Україну.
Пропоную надати доручення головному архітектору міста Мездріну
Вадиму Миколайовичу, Кривенку Віталію Єфремовичу, якому сьогодні
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присвоєно звання “Почесний громадянин міста Кіровограда”, створити обеліск,
на якому викарбувати прізвища всіх людей, які загинули під час проведення
антитерористичної операції. Ковалівський парк відвідують лише воїнистроковики або офіцери, а на Фортечних валах відзначається майже кожне
державне свято і ми повинні вшановувати пам'ять загиблих, приймати там
присяги та на цій історії вчити і виховувати підростаюче покоління.
Табалов А.О.:
З приводу сміттєзвалища я не озвучував багато інформації, про яку мені
відомо від жителів мікрорайону Завадівки.
Я серйозно займаюся цим питанням вже декілька років. По-перше,
сміттєзвалище вже давним-давно відпрацювалось, тобто його не повинно там
бути років двадцять. Там немає навіть відповідних документів, згідно з якими
воно має функціонувати.
По-друге, сміттєзвалище знаходиться всього-на-всього на відстані
300 метрів від житлових будинків, хоча керівник сміттєзвалища говорить про те,
що ці будинки розташовані на відстані 500 метрів. Але ми розуміємо, що можна
по-різному подавати цифри, а факти залишаються фактами – це дуже близько до
міста. Під час опадів вся вода з сміттєзвалища потрапляє у ґрунтові води.
Відстань від сміттєзвалища до центру міста є замалою. Ми фактично труїмо
своїх дітей, тому цю проблему необхідно вирішити раз і назавжди.
Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Шановний Андрію Олександровичу!
Я погоджуюсь з тим, що сміттєзвалище – це наша екологічна трагедія.
Але ми могли б вирішити це питання ще тоді, коли Ви буди депутатом міської
ради, коли депутатом Шмідтом В.Ф. було розроблено прекрасний проект щодо
побудови сміттєпереробного заводу. Ми могли подавати у місто навіть гарячу
воду, створити додаткові робочі місця та побудувати будинки. Будучи депутатом
Ви відкинули цей проект. Сьогодні не постало б це питання.
Також до мене як до депутата звертається дуже багато батьків з приводу
влаштування їх дітей до дошкільних навчальних закладів. Сьогодні там не
вистачає місць. У своїй передвиборчій програмі Ви говорили про те, що будуть
будуватися надбудови в дитячих садках. Ваша каденція майже закінчилася. Що
зроблено з обіцяного? Що говорити людям? Чи очікувати покращення в дитячих
садках щодо влаштування цих дітей, а також чи можна очікувати, що не будуть
переповнені групи?
Також я пропоную, щоб народний депутат прозвітував про свою роботу
щодо покращення життя кіровоградців.

або

Табалов А.О.:
Розпочну з останнього. Мій звіт є. Ви можете його побачити в Інтернеті
отримати у моїй громадській приймальні, яка розташована по
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вул. Шевченка, 60.
Питання стосовно дитячих садків є актуальним. Цим питанням я дуже
серйозно займався. До речі, не завершилась моя каденція терміном у п'ять років,
а призначені позачергові вибори до Верховної Ради України. Минуло лише два
роки після того, як мене було обрано народним депутатом. Проблема полягає в
тому, що міністерство і уряд не захотіли змінювати ДБНи. Ідея щодо добудови
третіх поверхів до приміщень дитячих садочків є нормальною, але наша
державна машина побудована таким чином, що змінюватись, на жаль, вона не
бажає. За власний кошт я замовив експертний висновок по одному з дитячих
садків. Основним завданням є змінити ДБНи. В Україні, якщо вони будуть
змінені, ця проблема буде вирішена. Інший шлях – будувати нові дитячі садки,
що значно дорожче та триваліше. Давайте спільно працювати над тим, щоб
звернутись до міністерства, щоб змінити ДБНи.
Саєнко І.А., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):
Андрію Олександровичу!
Ви підтримуєте те, що вибори міського голови повинні відбутися разом з
виборами до Верховної Ради України.
Табалов А.О.:
Як вже говорив сьогодні депутат Топчій П.С., вибори – це елемент
демократії. Тому я однозначно підтримую їх проведення. Це питання було
включено до порядку денного сесії Верховної Ради України, але до його
розгляду елементарно не дійшли. Є дуже багато питань, які стосуються
вирішення питання щодо війни на сході країни, внесення змін до бюджету, а не
виборами. Я Вам скажу, що депутати не дуже переймаються через вибори.
Треба займатися питаннями країни. На даний момент вже пізно, але я
однозначно підтримую таку ініціативу. Просто у Верховній Раді є багато
депутатів, які не ходять на сесії або просто не голосують.
Марковський І.І:
Шановні колеги!
Відповідно до статті 87 Регламенту Кіровоградської міської ради шостого
скликання прийшов час оголосити перерву. Я пропоную депутатам підтримати
наступну пропозицію. Всі питання порядку денного, які залишилося
розглянути, не потребують тривалого обговорення. Ми зможемо їх розглянути
протягом тридцяти хвилин. Якщо ви не проти, то давайте без перерви
розглянемо ці питання та закриємо сесію. Немає заперечень? Немає. Дякую.
Шановні колеги!
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “РИНКОВОПОБУТОВІ ПОСЛУГИ” Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за
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реєстраційним № 3533. Доповідає Бабенко Н.В. – начальник управління по
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення міської
ради.
Далі Гречуха М.В., депутат Кіровської районної у м. Кіровограді ради,
звернувся з вимогою надати йому слово.
Марковський І.І:
Ви депутат Кіровської районної у м. Кіровограді ради. Тут не місце для
дискусій.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 55,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3390 “Про внесення та затвердження змін до
Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “РИНКОВО-ПОБУТОВІ
ПОСЛУГИ” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” (додається).
Гречуха М.В., депутат Кіровської районної у м. Кіровограді ради,
повторно звернувся з вимогою надати йому слово.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кіровограда пістолета пневматичного та гвинтівки пневматичної”. Проект
рішення за реєстраційним № 3535. Доповідає Куценко О.Г. – начальник відділу
фізичної культури та спорту 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” – 11.
Прийнято рішення № 3391 “Про надання згоди на прийняття до
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда пістолета
пневматичного та гвинтівки пневматичної” (додається).
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Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради в новій редакції”. Проект рішення за
реєстраційним № 3502. Доповідає Мездрін В.М. – начальник управління
містобудування та архітектури міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 57,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 3392 “Про затвердження Положення про
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради в
новій редакції” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
узгодження проекту генерального плану с. Соколівського Кіровоградського
району Кіровоградської області”. Проект рішення за реєстраційним № 3538.
Доповідає Мездрін В.М. – начальник управління містобудування та архітектури
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“утримались” – 9,
“проти” – 14,
“не голосували” – 19.
Не прийнято.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін та доповнень до Заходів по забезпеченню виконання
програми підтримки постійної мобілізаційної готовності міста Кіровограда
на 2014 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 29 січня
2014 року № 2772”. Проект рішення за реєстраційним № 3566. Доповідає
Коваленко С.М. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 57,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3393 “Про внесення доповнень до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2772 “Про
затвердження Програми підтримання постійної мобілізаційної готовності
міста Кіровограда на 2014 рік” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3263”. Проект рішення за реєстраційним № 3642.
Доповідає Коваленко С.М. – начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 58,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3394 “Про внесення доповнень 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
стан виконання Програми правової освіти населення м. Кіровограда
на 2011-2015 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3565. Доповідає
Смаглюк М.О. – начальник юридичного управління міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 60,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3395 “Про стан виконання Програми правової
освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015 роки за перше півріччя
2014 року” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 24 квітня 2014 року № 3016”. Проект рішення за реєстраційним № 3310.
Доповідає Шовенко Л.Г. – заступник начальника управління власності та
приватизації комунального майна міської ради.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
Шановний Іване Івановичу!
На моїй пам'яті даний проект рішення виноситься на розгляд міської ради
втретє, але в різних варіантах. По різним позиціям переліку об'єктів
комунальної власності м. Кіровограда, які підлягають приватизації, є
неоднозначні думки. Даний проект рішення стосується надходжень до міського
бюджету. Пропоную взяти його за основу, а потім голосувати за кожен пункт
переліку окремо, щоб підприємці, установи, організації не страждали через те,
що один з пунктів не влаштовує депутатів. Іноді виходить так, що коли ми
голосуємо за проекти рішень міської ради в цілому, для прийняття рішення з
незрозумілих причин не вистачає голосів.
Марковський І.І:
Я не бачу ніяких спірних питань у даному проекті рішення. На
погоджувальній нараді голови депутатський фракцій та груп підтримали даний
проект рішення. Є інші пропозиції щодо даного проекту рішення? Немає.
Пропоную прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 21.
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Прийнято рішення № 3396 “Про внесення доповнень до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року № 3016” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу комунальному підприємству “Управління будинками
Кіровоградської міської ради” на продаж з аукціону автомобілів”. Проект
рішення за реєстраційним № 3645. Доповідає Шовенко Л.Г. – заступник
начальника управління власності та приватизації комунального майна міської
ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 16.
Прийнято рішення № 3397 “Про надання дозволу комунальному
підприємству “Управління будинками Кіровоградської міської ради” на
продаж з аукціону автомобілів” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
виділення
коштів
на
відшкодування
витрат
для
поховання
військовослужбовців”. Проект рішення за реєстраційним № 3567. Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
Вам був розданий проект рішення, яким передбачалося виділення коштів
на поховання військовослужбовців на загальну суму 47,147 тис. грн, але станом
на сьогодні ця сума збільшена. Пропонується виділити кошти у
сумі 58,80530 тис. грн на відшкодування витрат комунальному підприємству
“Ритуальна служба – спецкомбінат комунально-побутового обслуговування” для
поховання військовослужбовців Паршутіна Олега Володимировича та
Черноморченка Ростислава Олександровича, а також виділити кошти в
сумі 20,0 тис. грн на відшкодування витрат комунальному підприємству
“Управління будинками Кіровоградської міської ради” на проведення
поминальних обідів.
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Марковський І.І:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням змін, запропонованих начальником відділу соціальної підтримки
населення Вовк Ю.М. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 60,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 3398 “Про виділення коштів на відшкодування
витрат для поховання військовослужбовців” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей –
мешканців м. Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 3643.
Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект Комплексної програми підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей – мешканців м. Кіровограда (проект рішення міської ради за
реєстраційним № 3643). Даний проект Програми був розроблений на виконання
депутатського запиту депутата Кіровоградської міської ради Топчія П.С.
від 28 липня 2014 року (рішення міської ради від 29.07.2014 № 3258),
погоджений виконавчим комітетом міської ради та постійною комісією міської
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку. З метою всебічного обговорення проект рішення з
даного питання був розміщений на офіційному сайті Кіровоградської міської
ради.
Розданий депутатам проект Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей –
мешканців м. Кіровограда передбачає заходи щодо реалізації Програми, які
викладені в трьох розділах. В процесі обговорення даного проекту рішення
надійшли пропозиції стосовно розширення комплексу заходів щодо реалізації
Програми в частині вшанування пам'яті загиблих. У зв'язку з цим пропонується
доповнити заходи щодо реалізації Комплексної програми підтримки учасників
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антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей –
мешканців м. Кіровограда розділом 4 “Вшанування пам'яті загиблих учасників
АТО”, а саме щодо встановлення на території міста пам'ятних знаків,
меморіальних дошок загиблим військовослужбовцям – учасникам АТО;
розгляду пропозицій громадськості щодо перейменування вулиць, парків,
скверів у місті Кіровограді з метою увічнення пам'яті про загиблих героїв;
створення у музейних та бібліотечних закладах тематичних виставок,
експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО;
розгляду питання щодо присвоєння навчальним закладам міста імен загиблих за
незалежність та територіальну цілісність України героїв, організації зустрічей
учнів, студентів з учасниками АТО та волонтерами, які надають їм допомогу:
4.1. Облаштування та впорядкування алеї Слави для почесних поховань
померлих і загиблих учасників АТО на території Рівнянського кладовища;
4.2. Встановлення на території міста пам'ятних знаків, меморіальних
дошок загиблим (померлим) учасникам АТО;
4.3. Розгляд пропозицій громадськості щодо перейменування площ,
вулиць, парків, скверів у місті Кіровограді з метою увічнення пам'яті про
загиблих героїв;
4.4. Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок,
експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО;
4.5. Розгляд питання щодо присвоєння навчальним закладам імен
загиблих за незалежність і територіальну цілісність України героїв;
4.6. Організація зустрічей учнів, студентів з учасниками АТО та
волонтерами, які надають їм допомогу;
4.7. Проведення лінійок та уроків пам'яті, круглих столів, конференцій,
лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних
заходів, присвячених вшануванню пам'яті захисників, які віддали життя за
незалежність та територіальну цілісність України.
Реалізація Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців
м. Кіровограда передбачається шляхом залучення коштів з міського та з інших
бюджетів.
Станом на сьогодні потреба в коштах на виконання даного проекту
Програми становить 3,142860 млн грн, а незабезпечення фінансовими
ресурсами становить 2,200 млн грн. Не забезпечено фінансовими ресурсами
надання одноразової грошової допомоги, а також харчування учнів міських
шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів. Тому велике прохання
вирішити це питання зараз.
Марковський І.І.:
Пропоную виділити з міського бюджету кошти у сумі 2,200 млн грн за
рахунок коштів, передбачених на компенсацію витрат по транспорту, а
начальнику фінансового управління міської ради Бочковій Л.Т. врахувати
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озвучений вище перерозподіл коштів у міському бюджеті.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням озвучених змін та доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 15.
Прийнято рішення № 3399 “Про затвердження Комплексної
програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних
областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда”
(додається).
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Також я хотіла б прокоментувати зауваження, які звучали у виступі
народного депутата України Табалова А.О., а саме про те, чому заходи щодо
реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців
м. Кіровограда не викладені більш детально. Пункти щодо надання
матеріальної допомоги передбачають підготовку Порядку надання грошової
допомоги, в якому будуть конкретизовані всі процедури. Розроблений порядок
буде затверджуватися виконавчим комітетом міської ради.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення
змін
до
рішення
Кіровоградської
міської
ради
від 29 січня 2014 року № 2755”. Проект рішення за реєстраційним № 3644.
Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 57,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 3400 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2755” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 3649. 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” – 61,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 3401 “Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження індивідуального штатного розкладу комунального закладу
“Дитячий будинок ”Барвінок” – дошкільний навчальний заклад комбінованого
типу № 1 Кіровоградської міської ради” для групи дитячого будинку”. Проект
рішення за реєстраційним № 3568. 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” – 62,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 3402 “Про затвердження індивідуального
штатного розкладу комунального закладу “Дитячий будинок “Барвінок” –
дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської
міської ради” для групи дитячого будинку” (додається).
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Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 січня 2014 року № 2768 “Про затвердження Програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік”.
Проект рішення за реєстраційним № 3569. Доповідає Хачатурян О.С. –
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.
Хачатурян О.С., начальник Головного
комунального господарства міської ради:
Прошу взяти даний проект рішення за основу.

управління

житлово-

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 4,
“проти” – 1,
“не голосували” – 11.
Не прийнято.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Під тиском депутатів Кіровської районної у м. Кіровограді ради ми
почали поспіхом приймати рішення і, здається, вже почали припускатись
помилок.
Моє питання щодо даного проекту рішення міської ради буде наступним.
Перед початком засідання сорокової сесії міської ради депутатам було роздано
зміни до даного проекту рішення з новими цифрами, які ми обговорили на
засіданні депутатської групи. Прокоментуйте, будь ласка (звертається до
начальника Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради Хачатуряна О.С.), в чому полягає суть цих змін, а також що заважає Вам
завчасно вносити ці цифри до основного проекту рішення та якісно готувати
проекти рішень міської ради?
Хачатурян О.С.:
Підготовка додаткових пропозицій (змін) до даного проекту рішення
пов'язана з тим, що постійною комісією міської ради з питань бюджету,

40

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, засідання
якої відбулося напередодні, було погоджено ряд змін до даного проекту
рішення, зокрема, щодо виділення додаткових 200,0 тис. грн, які передбачається
спрямувати на капітальний ремонт покрівель. У зв'язку з цим Головним
управлінням підготовлено та роздано доопрацьований проект рішення з даного
питання.
Тітов Ю.О., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
А данный проект решения рассматривался комиссией по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения? Это первый вопрос.
Второй вопрос. Вы можете сказать, на ремонт каких крыш выделены эти
средства?
Также предлагается выделить 580 тыс. грн на капитальный ремонт
внутридворовых дорог. На какие объекты выделены эти средства?
Хачатурян О.С.:
Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального
господарства та енергозбереження не розглядала даний проект рішення.
На даний час відповідно до поданих депутатських звернень депутатів
міської ради було проведено об'їзд внутрішньодворових територій міста. На
даний час ми пропонуємо внести до даного проекту рішення орієнтовну цифру.
Потім, коли ця сума буде визначена, ми проведемо обговорення та
перезатвердження Титульного списку, яким визначено перелік об'єктів, на яких
будуть проводитися роботи. На даний час ці кошти визначаються відповідно до
додаткових звернень депутатів міської ради щодо ремонту внутрішньодворових
доріг, а їх надійшло більше двадцяти.
Тітов Ю.О.:
Может быть, сперва нужно определиться на каких именно объектах
необходимо произвести ремонтные работы. Так, получается, что сумму
определили, но не указали, куда именно она будет направляться. Я предлагаю
сперва определиться с объектами, с суммой, согласовать этот вопрос на
заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ.
Я так понял, что все вопросы относительно выделения денег сейчас
решает бюджетная комиссия, а комиссии по вопросам ЖКХ у нас нет.
Хачатурян О.С.:
На даний час існує процедура щодо визначення об'єктів, передбачена
чинним законодавством. Так. Ми спочатку провели об'їзд території, зафіксували
той факт, що станом на сьогодні визначені внутрішньодворові дороги
потребують капітального ремонту. Цей факт безперечний. Тільки в тому разі,
коли будуть передбачені кошти, ми зможемо замовляти проекти у підприємства,
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яке має ліцензію на виготовлення проектно-кошторисної документації для
проведення капітального ремонту. Лише після визначення та обрахунку
проектно-кошторисної документації ми можемо визначитися з сумою коштів,
яка потім буде внесена до Титульного списку.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Громадський актив”):
Прошу вибачення, але сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, про яку члени
постійних комісій міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку та з питань житловокомунального господарства та енергозбереження попереджали всіх депутатів.
Тільки що було сказано, що одна комісія збирається, а інша – ні. До 2014 року
при формуванні міського бюджету перелік об'єктів визначався у додатках 5-6.
Потім комусь стало потрібно затверджувати перелік об'єктів за допомогою
титульних списків без розгляду депутатами. Бюджет 2014 року затверджувався
не у розрізі об'єктів. Тому, перш ніж когось звинувачувати, треба поглянути на
себе.
Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “Громадський
актив”):
На скільки я пам'ятаю, саме Ви, Юрію Олександровичу, виступали з
пропозицією не включати перелік об'єктів до додатків до рішення про міський
бюджет. Ви говорили про те, що спочатку необхідно виділяти кошти, а під них
затверджувати об'єкти. Станом на сьогодні Ваша пропозиція має силу і ми нею
керуємося.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“утримались” – 1,
“проти” – 4,
“не голосували” – 25.
Не прийнято.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 січня 2014 року № 2769 “Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті
Кіровограді на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3570. Доповідає

42

Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “За
добробут міста”):
Шановні депутати!
Шановний Іване Івановичу!
Я не встиг задати запитання щодо попереднього питання, але воно
стосується і даного проекту рішення.
Я згоден з депутатом Краснокутським О.В. Думаю, що більшість
депутатів погодяться зі мною. Спочатку ми вишукуємо кошти, а потім
з'являється Титульний список, який є невід'ємною частиною Програми, але ми
його не бачимо. Тому після того, як з'являються кошти, за принципом “свій –
чужий” відбувається їх розподіл на той чи інший об'єкт. Пропоную або
виключити це питання, або затвердження Титульного списку також повинно
проходити прозоро, а не так, як зараз або зовсім недавно.
Марковський І.І.:
Я за те, щоб в межах чинного законодавства вирішувати всі питання. Але
я хочу запитати, хто ввів таку практику? Раніше пропозиції хоч одного з
депутатів із інших фракцій враховувалися в Титульних списках? Ніколи. Ви все
робили так, як вам було потрібно. Те, що вами було започатковано, ви сьогодні
пожинаєте.
Ще питання є щодо даного проекту рішення? Немає.
Пропоную прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“утримались” – 0,
“проти” – 4,
“не голосували” – 23.
Не прийнято.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014
№ 3006 “Про припинення комунального підприємства “Кіровограджитлосервіс”
Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 3573.
Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 1,
“проти” – 4,
“не голосували” – 18.
Прийнято рішення № 3403 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3006 “Про припинення
комунального підприємства “Кіровограджитлосервіс” Кіровоградської
міської ради” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда дитячих майданчиків, розташованих на
прибудинкових територіях житлових будинків”. Проект рішення за
реєстраційним № 3647. 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” – 58,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 3404 “Про надання згоди на безкоштовне
прийняття
до
комунальної
власності
територіальної
громади
м. Кіровограда дитячих майданчиків, розташованих на прибудинкових
територіях житлових будинків” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення
змін
до
рішення
Кіровоградської
міської
ради
від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”. Проект
рішення за реєстраційним № 3571. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник
фінансового управління міської ради.
Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 53,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):
Любове Тимофіївно!
У мене знову питання того ж самого характеру. Нам перед початком сесії
були роздані додаткові матеріали, в яких міститься зовсім інший проект
рішення міської ради з даного питання, порівняно з тим, який було роздано
депутатам завчасно для ознайомлення. Ми цей проект рішення не
обговорювали і не бачили цифри. Поясніть, будь ласка, нові цифри, що саме
змінено у розданому депутатам проекті рішення порівняно із попереднім
проектом, але не так, як про це розповідав начальник Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради Хачатурян О.С.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
У доопрацьованому проекті рішення, розданому депутатам, враховані
пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку, а саме доповнений
перерозподіл видатків по бюджету розвитку (додаток 4) та по управлінню
капітального будівництва (додаток 5).
По управлінню капітального будівництва пропонується:
зменшити інші видатки:
на капітальний ремонт вбудованого приміщення по вул. Шевченка, який
не буде виконуватися, – (-309,0 тис. грн);
на теплосанацію дитячого будинку “Барвінок” – на (-541,0 тис. грн);
направити ці кошти на галузь освіти:
на дошкільні навчальні заклади №№ 21, 35 – (+ 220,0 тис. грн);
на загальноосвітні школи – (+430,0 тис. грн), з них:
на ремонт приміщення Кіровоградського колегіуму –
(+80,0 тис. грн);
на ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 35 – (+350 тис. грн);
на капітальний ремонт асфальтового покриття біля будинку по
вул. Академіка Корольова, 30 – (+200 тис. грн).
Крім того, в бюджеті розвитку пропонується наступний перерозподіл:
Головному управлінню житлово-комунального господарства на
капітальний ремонт покрівель житлового фонду – (+200,00 тис. грн) за рахунок
зменшення видатків по відділу сім'ї та молоді на (-110 тис. грн) та по
управлінню капітального будівництва на (-90,0 тис. грн) на капітальний ремонт
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центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. Ми хотіли зробити
ремонт у будівлі спецприймальника по вул. 40 років Перемоги, 109, а тепер
будемо його робити у приміщенні, де знаходиться соціальний гуртожиток, що
добудований на місці дитячого навчального закладу.
Волков І.В.:
У розданому депутатам проекті рішення суттєвих відмінностей від
попередньо розданого проекту на стільки багато, що вони, як мінімум
потребують обговорення, якщо не у постійних комісіях, то хоча б у
депутатських групах і фракціях. Фактично ми з голосу приймаємо доленосні
сотні тисяч в ту чи іншу сторону.
Любове Тимофіївно!
Що Вам заважає якісно підготувати проект рішення про внесення змін до
міського бюджету? Це головний фінансовий документ, який ми розглядаємо на
сесіях міської ради.
Бочкова Л.Т.:
Ігоре Вікторовичу!
У доопрацьованому проекті рішення враховані пропозиції постійної
комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку, розглянуті технічною радою. Все.
Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “Громадський
актив”):
Я пропоную збільшити видатки по бюджету розвитку на 150 тис. грн для
придбання екскаватора для нашого комунального підприємства “Ритуальна
служба – спецкомбінат комунально-побутового обслуговування” за рахунок
зменшення видатків по бюджету розвитку на ремонт центру обліку та
тимчасового перебування бездомних осіб на 100 тис. грн та зменшення видатків
по відділу сім'ї та молоді на 50 тис. грн. Ми вже виділяли на це 400 тис. грн, але
поки екскаватор вирішили купувати, його вартість зросла до 550 тис. грн.
Марковський І.І.:
Ще будуть запитання?
Олійник О.О., депутат міської ради (позафракційний):
Я хотів пояснити, що зміни, внесені до даного проекту рішення, виникли
несподівано. Всі ремонтні роботи, заплановані на 2014 рік, практично не
фінансуються, але доводиться вирішувати нагальні проблеми. Так, наприклад, в
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 35 батьки зробили ремонт в класах, але несподівано
почалися дощі і потекла стеля. Ремонт стелі був запланований, але не
фінансувався. Тому ми повинні були провести засідання технічної ради, на якій
акцентувати увагу на необхідність виділення коштів на ремонт даху школи. Така
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ж ситуація склалася і з іншими об'єктами, які необхідно відремонтувати. У
даному проекті рішення немає політичних чи інших питань. Він стосується
вирішення нагальних питань, які постійно виникають, тому ми вносимо зміни
до міського бюджету.
Дзядух В.О., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):
Як відбувається фінансування ТОВ “Єлисаветградська транспортна
компанія” та ВАТ “Автобусний парк 13527”. Чи є проблеми з фінансуванням та
як планується їх вирішувати?
Бочкова Л.Т.:
На даний час всі кошти субвенції, що надійшли, пройшли в органах
казначейства. Станом на сьогодні залишилися зареєстрованими зобов'язання
на 1,300 млн грн – заборгованість за поточний місяць – кошти, які надходять
протягом серпня. Відшкодування в органах казначейства проходить нормально.
Дзядух В.О.:
Чи відповідає обсяг транспортної роботи фінансовим ресурсам?
Бочкова Л.Т.:
Я можу говорити тільки за відшкодування пільгових перевезень за
рахунок субвенції з державного бюджету. Що стосується транспортної роботи, а
це 2,200 млн грн, які ми передбачали для транспортної компанії, то їх
перерозподілили при розгляді питання “Про затвердження Комплексної
програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях
України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда”.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням пропозицій, оголошених начальником фінансового управління
міської ради Бочковою Л.Т. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“утримались” – 3,
“проти” – 3,
“не голосували” – 25.
Не прийнято.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до розділів 2, 3 основних напрямків по реалізації Програми
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розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді
на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 29 січня 2013 року № 2200”. Проект рішення за реєстраційним № 3572.
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” – 11.
Прийнято рішення № 3405 “Про внесення змін до розділів 2, 3
основних напрямків по реалізації Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Кіровограді на 2013-2015 роки, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року № 2200”
(додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до Проекту “Особливий транспорт – особливим
дітям”,
затвердженого
рішенням
Кіровоградської
міської
ради
від 27.03.2014 року № 2907”. Проект рішення за реєстраційним № 3574.
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” – 59,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – .4
Прийнято рішення № 3406 “Про внесення змін до Проекту
“Особливий транспорт – особливим дітям”, затвердженого рішенням
Кіровоградської міської ради від 27.03.2014 № 2907” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову в наданні Сосні І.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)”. Проект
рішення без реєстраційного номера. Доповідає Пидорич В.О. – начальник
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управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Хочу пояснити депутатам підстави щодо розгляду цього питання. Справа
в тому, що на минулій сесії під час розгляду питань щодо регулювання
земельних відносин ми помилково відмовили інваліду Великої Вітчизняної
війни у наданні земельної ділянки під розміщення гаража, тому підготовлене
рішення з цього питання я не підписав та зупинив його своїм розпорядженням.
Ви знаєте, що міськрада може підтвердити зупинене рішення не менше ніж
двома третинами голосів депутатів від загального складу міськради, після чого
рішення набирає чинності. Є запитання з цього приводу? Немає.
Надійшла пропозиція визначитися щодо даного питання шляхом
голосування. Прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 34,
“утримались” – 7,
“проти” – 5,
“не голосували” – 16.
Не прийнято.
У сесійній залі чути репліки депутатів щодо правильності голосування за
даний проект рішення.
Марковський І.І.:
Якщо депутати не зрозуміли суть цього питання, то я пропоную
начальнику управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради пояснити його.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Секретар міської ради зупинив рішення міської ради “Про відмову в
наданні Сосні І.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)”. Натомість
пропонується надати дозвіл Сосні І.Д., інваліду ІІ групи, учаснику Великої
Вітчизняної війни, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду на 5 років по пров. Кінному під розміщення гаража
площею 24 кв. м.
У сесійній залі лунають репліки депутатів з проханням пояснити
правильність голосування за проект рішення міської ради “Про відмову в
наданні Сосні І.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)”.
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Марковський І.І.:
Павле Сергійовичу (звертається до депутата Топчія П.С.)!
Дайте коментар з цього питання.
Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Шановні колеги!
На скільки я розумію, зараз ми розглядали питання щодо подолання
“вето”. Рішення, яке було зупинено розпорядженням секретаря міської ради, не
набрало двох третин голосів депутатів, тобто рішення “Про відмову в наданні
Сосні І.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)”, прийняте на
попередній сесії міської ради, не є чинним. А на наступній сесії міської ради,
мабуть, ми розглянемо питання про надання Сосні І.Д. дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення цієї ж земельної ділянки. Можна його
розглянути і зараз, але ми вирішили, що єдині питання, які ми розглядаємо,
пов'язані з учасниками АТО.
У сесійній залі чути пропозиції від депутатів включити до порядку
денного сорокової сесії міської ради додаткове питання “Про надання
Сосні І.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)” (проект рішення за
реєстраційним № 3408).
Марковський І.І:
Є пропозиція включити до порядку денного сорокової сесії міської ради
додаткове питання “Про надання Сосні І.Д. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Кінному (біля
будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним № 3408. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду питання “Про надання Сосні І.Д. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Кінному (біля будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним № 3408.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 55,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3407 “Про надання Сосні І.Д. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Кінному (біля будинку № 6)” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про уповноваження посадової особи затверджувати протоколи засідань
конкурсної комісії по відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель,
визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах”. Проект
рішення за реєстраційним № 3651. Доповідає Пидорич В.О. – начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 56,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 3408 “Про уповноваження посадової особи
затверджувати протоколи засідань конкурсної комісії по відбору
виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавців
земельних торгів на конкурентних засадах” (додається).
Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
покладання повноважень”. Проект рішення за реєстраційним № 3652.
Доповідає Пидорич В.О. – начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 10.
Прийнято
(додається).

рішення

№

3409

“Про

покладання

повноважень”

Марковський І.І:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3372”. Проект рішення за реєстраційним № 3641. Доповідає Пидорич В.О. –
начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради.
Дане питання стосується батька загиблого військовослужбовця
Власенка Ю.С. Про це я пояснив на початку сесії.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 3410 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29.07.2014 № 3372” (додається).
Марковський І.І:
Шановні депутати!
Порядок денний сорокової сесії вичерпано. Пропоную наступну сесію
Кіровоградської міської ради шостого скликання провести 30 вересня
2014 року.
Також хочу сказати декілька слів з приводу міського сміттєзвалища, так як
серед депутатів дуже часто виникає дискусія з цього питання. У цьому році
загоряння міського сміттєзвалища не було жодного разу. Були пожежі під час
паління стерні, у посадках. Я маю офіційну довідку щодо цього питання. Також
легко пропонувати перенести сміттєзвалище. В місті Кіровограді такої
земельної ділянки немає. Зараз фахівці з Києва намагаються винайти місце під
сміттєзвалище. Як тільки будуть отримані результати їх роботи, це питання буде
винесено на розгляд депутатів міської ради.
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Шановні депутати!
Всі питання, включені до порядку денного сорокової сесії міської ради,
розглянуті. Дякую за роботу.
Сорокова сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання
оголошується закритою.
Звучить Державний Гімн України.

Секретар міської ради

І.Марковський

