УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 72
другого засідання сорок восьмої сесії
Кіровоградської міської ради
шостого скликання
від 28 квітня 2015 року

м. Кіровоград

Друге засідання сорок восьмої сесії Кіровоградської міської
ради шостого скликання веде секретар міської ради Марковський І.І.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 45 депутатів.
Шановні депутати!
На друге засідання сорок восьмої сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання прибуло та зареєструвалося 45 депутатів, що становить
більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення
пленарного засідання сесії, є.
Розпочинаємо роботу другого засідання сорок восьмої сесії
Кіровоградської міської ради шостого скликання.
Шановні депутати!
З моменту проведення першого засідання сорок восьмої сесії міської
ради ми поховали двох кіровоградських військовослужбовців, які загинули
під час виконання бойових завдань на сході України:
санітарного інструктора 3-го полку спецпризначення Панченка Дмитра
Миколайовича та стрілка військової частини польова пошта В0849
Слободянюка Руслана Миколайовича.
Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Шановні колеги!
Хочу проінформувати вас про кадрові зміни, які відбулися протягом
міжсесійного періоду в органах прокуратури міста, а саме про призначення
на посаді прокурора м. Кіровограда Прокопчука Дмитра Вікторовича.
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Сьогодні в роботі другого засідання сорок восьмої сесії Кіровоградської
міської ради шостого скликання бере участь Соломонов Мушег Гургенович –
перший заступник прокурора м. Кіровограда.
Шановні депутати!
Відповідно до статей 131, 136 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання на минулому засіданні сорок восьмої сесії міської ради
було обрано робочі органи сесії:
до складу робочої президії обрано голову постійної комісії міської ради
з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та молодіжної
політики Орлова Анатолія Олександровича;
головою секретаріату обрано депутата Ксеніча Віктора Миколайовича.
Президія та секретаріат – в повному складі.
Шановні колеги!
На погоджувальних нарадах секретаря міської ради з керівниками
депутатських фракцій та груп, які відбулися 16 та 27 квітня 2015 року, було
погоджено додаткові пропозиції щодо порядку денного сорок восьмої сесії
міської ради, які містять шістнадцять додаткових питань:
“Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”
(проект рішення без реєстраційного номера);
“Про виконання судових рішень” (проект рішення без реєстраційного
номера);
“Про поновлення на посаді Перевозника А.В.” (проект рішення за
реєстраційним № 4272);
“Про поновлення на посаді Осетрова Г.І.” (проект рішення за
реєстраційним № 4273);
“Про звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”
(проект рішення без реєстраційного номера);
“Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 05 червня 2012 року № 1696” (проект рішення за реєстраційним № 4261);
“Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 17 грудня 2010 року № 36” (проект рішення за реєстраційним № 4262);
“Про затвердження змін до Статутів дитячо-юнацьких спортивних
шкіл” (проект рішення за реєстраційним № 4263);
“Про безкоштовну передачу завершених будівництвом водопровідних
мереж у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст
Кіровоградської області” (проект рішення за реєстраційним № 4267);
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік” (проект
рішення за реєстраційним № 4270);
“Про надання одноразової грошової допомоги громадянам
міста Кіровограда” (проект рішення за реєстраційним № 4269);
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“Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для
проведення поховання” (проект рішення за реєстраційним № 4271);
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3936 “Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2015 рік” (проект рішення за реєстраційним № 4264);
“Про направлення на навчання до Національної академії державного
управління при Президентові України” (проект рішення за реєстраційним
№ 4268);
“Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми
природоохоронних заходів місцевого значення на 2015 рік, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3940”
(проект рішення за реєстраційним № 4258);
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29.01.2014 № 2776” (проект рішення за реєстраційним № 4274).
Перелік цих питань та матеріали вам роздано.
Хто за те, щоб додаткові пропозиції щодо переліку питань, які
пропонується включити до порядку денного сорок восьмої сесії міської ради,
взяти за основу, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Будуть ще пропозиції?
Андреєва Л.М., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”):
Шановні депутати!
До порядку денного сорок восьмої сесії міської ради включено питання
“Про передачу Кіровоградській дитячій обласній лікарні в постійне
користування земельної ділянки по вул. Покровській, 69” (проект рішення за
реєстраційним № 4218). Це питання не розглядалося на першому засіданні.
Станом на сьогодні склалася така ситуація, що Кіровоградській дитячій
обласній лікарні виділяються кошти на проведення ремонту. Але лікарня не
має державного акта на землю. У зв'язку з цим не можуть бути проведені
тендери.
Прошу питання “Про передачу Кіровоградській дитячій обласній
лікарні
в
постійне
користування
земельної
ділянки
по
вул. Покровській, 69” розглянути на другому засіданні сорок восьмої сесії
міської ради.
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Марковський І.І.:
Будуть ще пропозиції щодо порядку денного сесії? Немає.
Пропоную доповнити порядок денний сорок восьмої сесії міської ради
питаннями згідно з додатковими пропозиціями, які роздано депутатам,
розглянути їх та питання “Про передачу Кіровоградській дитячій обласній
лікарні
в
постійне
користування
земельної
ділянки
по
вул. Покровській, 69” (проект рішення за реєстраційним № 4218) на другому
засіданні сорок восьмої сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 46,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4078 “Про внесення доповнень до порядку
денного сорок восьмої сесії Кіровоградської міської ради шостого
скликання” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше
питання – “Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”.
З даного питання доповім я.
На адресу міської ради надійшла заява від депутата Кіровоградської
міської ради шостого скликання Єльчанінової Л.Г. про дострокове
припинення повноважень. Підготовлений проект рішення з даного питання.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4079 “Про дострокове
повноважень депутата міської ради” (додається).

припинення

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання
доповім я.
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Шановні колеги!
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради
надійшло п'ятнадцять депутатських запитів щодо надання матеріальної
допомоги мешканцям міста, з них колективних – одинадцять.
Зачитав депутатські запити депутатів міської ради Дриги В.В.
від 14.04.2015 № 924/6-дз, Ковальчука О.М. від 17.04.2015 № 929/6-дз,
Юрченка І.А. від 17.04.2015 № 930/6-дз, 931/6-дз та одинадцять колективних
депутатських запитів від 01.04.2015 № 921/6-дз-к, 922/6-дз-к, від 02.04.2015
№ 923/6-дз-к, від 14.04.2015 № 925/6-дз-к, від 15.04.2015 № 926/6-дз-к,
927/6-дз-к, від 17.04.2015 № 928/6-дз-к, від 22.04.2015 № 932/6-дз-к,
933/6-дз-к, 934/6-дз-к, 935/6-дз-к (додаються) щодо надання матеріальної
допомоги громадянам міста та підготовлений проект рішення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти озвучений проект рішення в цілому.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4080 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Рідний Кіровоград”), оголосив колективний депутатський запит
депутатів міської ради від 28.04.2015 № 936/6-дз-к (додається) щодо
надання матеріальної допомоги громадянину міста.
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.
2. Відділу соціальної підтримки населення, управлінню охорони
здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати колективний 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 Колодяжного С.О.”.
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Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 4081 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Рідний Кіровоград”):
Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Я хочу оголосити усний депутатський запит стосовно питання, яке
розглядалося в липні 2014 року, а саме щодо увіковічнення пам'яті
п'ятнадцяти воїнів-інтернаціоналістів, які загинули під час виконання
службових обов'язків в Демократичній Республіці Афганістан. Я не схвалюю
такого ставлення до хлопців, які загинули будучи вірними військовій присязі,
а зараз є забутими та залишилися “на узбіччі історії”. Я не хотів би сьогодні,
щоб ситуація була такою. Це має відношення і до моєї сім'ї. Коли ми ховали
мого брата, на панахиді були присутні декілька тисяч людей. Тоді не лунали
слова “Герої не вмирають”. Тоді люди говорили слова “Ніхто не забутий, ніщо
не забуте”. Але станом на сьогодні 18–20-річні хлопці, які загинули,
залишилися забутими. Ми надавали доручення виконавчим органам міської
ради опрацювати це питання та надати пропозиції. На жаль, минув майже рік,
а справа залишається без зрушень. Аби в майбутньому ситуація не
повторилася із тими хлопцями, яких ми втрачаємо сьогодні, які захищають
територію України, український народ, я наполягаю на тому, щоб в межах
виконання мого депутатського запиту надати доручення розглянути на
засіданні міської топонімічної комісії при виконавчому комітеті міської ради
питання щодо перейменування окремих вулиць міста Кіровограда на честь
воїнів-інтернаціоналістів. На мажоритарному виборчому окрузі, від якого
мене обрано депутатом, тоді загинуло два воїна-інтернаціоналіста.
Я пропоную розпочати перейменування вулиць та вшанування пам'яті
загиблих воїнів-інтернаціоналістів з цього округу, врахувати рішення
Кіровоградської міської ради від 03 липня 2014 року № 3143 та розглянути це
питання на засіданні міської топонімічної комісії при виконавчому комітеті
міської ради. Прошу вас підтримати озвучений депутатський запит.
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Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
“1. Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської
ради Краснокутського О.В. про перейменування окремих вулиць міста
Кіровограда на честь воїнів-інтернаціоналістів.
2. Доручити відділу культури і туризму міської ради опрацювати
депутатський запит та підготувати інформацію про виконання даного
рішення депутату міської ради Краснокутському О.В. і управлінню апарату
Кіровоградської міської ради в місячний термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і
спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О.”.
Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4082 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Бойко С.В., депутат міської ради (позафракційний), оголосив
колективний депутатський запит депутатів міської ради від 28.04.2015
№ 938/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної допомоги громадянці
міста.
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.
2. Відділу соціальної підтримки населення, управлінню охорони
здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати колективний 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 Колодяжного С.О.”.
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Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4083 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Васильченко С.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”), оголосив колективний
депутатський
запит
депутатів
міської
ради
від
28.04.2015
№ 939/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної допомоги громадянці
міста.
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.
2. Відділу соціальної підтримки населення, управлінню охорони
здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати колективний 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 Колодяжного С.О.”.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4084 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Ковальчук О.М, депутат міської ради (член ради депутатської групи
“Громадський актив”), оголосив колективні депутатські запити депутатів
міської ради від 28.04.2015 № 940/6-дз-к, 941/6-дз-к (додаються) щодо
надання матеріальної допомоги громадянам міста.
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Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
“1. Підтримати колективні депутатські запити депутатів міської ради з
питань надання матеріальної допомоги громадянам.
2. Відділу соціальної підтримки населення, управлінню охорони
здоров'я Кіровоградської міської ради опрацювати колективні депутатські
запити 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 Колодяжного С.О.”.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4085 “Про колективні депутатські запити
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про виконання судових рішень”. Проект рішення без реєстраційного номера.
Доповідає Смаглюк М.О. – начальник юридичного управління міської ради.
Шановні колеги!
Проект рішення з даного питання є у вас на руках. Проектом рішення
пропонується:
1. Виконання судових рішень щодо поновлення на посадах першого
заступника міського голови та заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради здійснюється виключно шляхом
прийняття Кіровоградською міською радою свого рішення.
2. В разі наявності судових рішень, визначених в пункті 1 цього
рішення, секретарю міської ради Марковському І.І. забезпечити підготовку та
внесення на розгляд Кіровоградської міської ради відповідного проекту
рішення.
3. Направити дане рішення до Кіровського та Ленінського районних
судів міста Кіровограда та відділу примусового виконання рішень управління
державної виконавчої служби Головного управління юстиції у
Кіровоградській області.
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Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”), запропонував пункт 3 проекту рішення “Про
виконання судових рішень” після слів “та Ленінського районних судів міста
Кіровограда”
доповнити
словами
“та
до
Дніпропетровського
адміністративного суду”.
Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
“Трудовий актив Кіровограда”):
Ми маємо більш чітко виписувати зміни та доповнення до проектів
рішень. Я пропоную уточнити попередню пропозицію, а саме пункт 3 даного
проекту рішення після слів “та Ленінського районних судів міста
Кіровограда” доповнити словами “Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду”.
Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням
пропозиції депутата Волкова І.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 4086 “Про виконання судових рішень”
(додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про поновлення на посаді Перевозника А.В.”. Проект рішення за
реєстраційним № 4272. З даного питання доповім я.
На підставі постанови Ленінського районного суду м. Кіровограда
від 16 квітня 2015 року по справі № 405/8830/14-а та заяви Перевозника А.В.
від 20 квітня 2015 року підготовлений проект рішення міської ради про
поновлення Перевозника Анатолія Володимировича на посаді першого
заступника міського голови з 28 жовтня 2014 року.
Хочу зауважити, що процедура по звільненню Перевозника Анатолія
Володимировича з посади першого заступника міського голови проводилась з
чітким дотриманням норм чинного законодавства України.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 1,
“утримались” – 6,
“проти” – 17,
“не голосували” – 26.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про поновлення на посаді Осетрова Г.І.”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4273. З даного питання доповім я.
На підставі рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда,
приписів виконавчої служби від 22 та 27 квітня 2015 року про відкриття
виконавчого провадження щодо поновлення на посаді заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Осетрова Г.І.
підготовлено проект рішення міської ради за реєстраційним № 4273. Також на
мене накладено штраф за невиконання рішення суду.
Пропоную прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 1,
“утримались” – 8,
“проти” – 17,
“не голосували” – 24.
Не прийнято.
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”. Проект
рішення без реєстраційного номера. Доповідає Смаглюк М.О. – начальник
юридичного управління міської ради.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
Прошу підтримати проект рішення “Про звернення до Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України”. Мотивом для внесення на розгляд
сесії міської ради такого проекту рішення стало те, що під час ухвалення
окремих рішень Ленінського районного суду м. Кіровограда суддею
Плохотніченком Леонідом Івановичем були допущені порушення, які
відповідно до статті 92 Закону України “Про судоустрій та статус суддів”
є підставою для початку процедури притягнення його до дисциплінарної
відповідальності. Такими підставами є безпричинне затягування розгляду
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справи, істотне порушення суддею процесуальних прав сторони, а саме
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету. Я можу перелічити
судові справи, по яким були допущені порушення під час їх ухвалення:
по справі № 405/8830/14-а за позовом Перевозника Анатолія
Володимировича до Кіровоградської міської ради, виконавчого комітету про
поновлення на посаді першого заступника міського голови;
ухвала про роз'яснення виконання судового рішення від 25.03.2015 по
справі № 405/12295/13-а за позовом Перевозника Анатолія Володимировича
до міської ради, виконавчого комітету, секретаря Кіровоградської міської
ради;
ухвала про забезпечення позову від 10.03.2015 по справі
№ 405/1316/15-а за позовом Маркова Олександра Валентиновича до
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, винесена без участі
сторони – виконавчого комітету Кіровоградської міської ради;
ухвала про забезпечення позову від 17.03.2015 по справі
№ 405/1799/15-а за позовом приватного підприємства “Креативна кухня 2”
до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради та визнання
протиправним і скасування рішення без участі представника виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради;
ухвала про забезпечення позову від 17.03.2015 по справі
№ 405/1838/15-а за позовом фізичної особи-підприємця Марцифєй Олени
Анатоліївни до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про
визнання протиправним та скасування рішення;
постанова від 09.04.2015 по справі № 405/9713/14-а за позовом
ПАТ “Автобусний парк” до Кіровоградської міської ради про визнання
протиправним та скасування рішення міської ради.
Всі зазначені моменти будуть викладені в окремій скарзі, форма якої
затверджена рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та
стануть підставою для початку процедури по притягненню до дисциплінарної
відповідальності судді.
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Я лише хочу зауважити, що цей суддя своїм рішенням скасував те, що
Перевозник А.В. був ознайомлений з тим, що його посада підпадає під
скорочення.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 4087 “Про звернення
кваліфікаційної комісії суддів України” (додається).

до

Вищої

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 05 червня 2012 року № 1696”. Проект рішення за реєстраційним № 4261.
Доповідає Смаглюк М.О. – начальник юридичного управління міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4088 “Про внесення доповнень до рішення
Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1696”
(додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 17 грудня 2010 року № 36”. Проект рішення за реєстраційним № 4262.
Доповідає Смаглюк М.О. – начальник юридичного управління міської ради.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
Постійними комісіями міської ради з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації та реклами,
з питань регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності запропоновано внести доповнення до
даного проекту рішення, а саме:
абзац 10 доповнити реченням: “Виконавчий орган міської ради, який є
розробником регуляторного акта, надає в електронному виді проект акта та
інші матеріали, в разі наявності, членам відповідальної комісії”;
абзац 11 після слів “регуляторного акта” доповнити словами:
“який розробляється виконавчим органом міської ради, що вносить цей
проект, та”;
абзац 12 після слів “свої висновки,” доповнити словами “проекти яких
розробляються виконавчими органами міської ради, що вносили проекти
регуляторних актів,”.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням пропозицій постійних комісій. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 4089 “Про внесення доповнень до рішення
Кіровоградської міської ради від 17 грудня 2010 року № 36” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження змін до Статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.
Проект рішення за реєстраційним № 4263. Доповідає Іванов С.П. – головний
спеціаліст відділу фізичної культури та спорту міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 4090 “Про внесення змін до Статутів дитячоюнацьких спортивних шкіл” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про безкоштовну передачу завершених будівництвом водопровідних мереж
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської
області”. Проект рішення за реєстраційним № 4267. Доповідає Ксеніч В.М. –
начальник управління капітального будівництва міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4091 “Про безкоштовну передачу завершених
будівництвом водопровідних мереж у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня
2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 4270. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового
управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради за
реєстраційним № 4270 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської
міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський бюджет
на 2015 рік”.
Даним проектом рішення пропонується внести зміни до показників
міського бюджету, а саме збільшити видатки по бюджету розвитку за рахунок
залучення залишку коштів по управлінню капітального будівництва
на 2,5 млн грн, в тому числі:
на заклади освіти – 1,730 млн грн;
на заклади охорони здоров'я – 240 тис. грн;
на нове будівництво водопроводу, газопроводу, пішохідного
містка – 460 тис. грн.
Пропонується збільшити видатки управлінню охорони здоров'я по
бюджету розвитку на 1,3259 млн грн, з них:
на проведення капітальних ремонтів – 700,0 тис. грн;
на придбання обладнання – 625,9 тис. грн.
Також на виконання рішення Кіровоградської обласної ради
від 09 квітня 2015 року № 744 пропонується залучити кошти субвенції з
обласного бюджету в сумі 174,0 тис. грн на створення на території
меморіального комплексу на Фортечних валах у м. Кіровограді Алеї пам'яті
загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній
операції.
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Марковський І.І.:
Будуть запитання щодо даного проекту рішення?
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Рідний Кіровоград”):
Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням пропозицій
постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
Ксеніч В.М., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):
Шановні депутати!
У зв'язку з технічною помилкою просимо внести доповнення до
переліку об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської
міської ради від 20 січня 2015 року № 3899, а саме адресу закладу по об'єкту
“Капітальний
ремонт
ДНЗ
(ясла-садок)
№
35
“Світлячок”,
вул. Повітрянофлотська, 101, 150,0 тис. грн” замінити на адресу
“вул. Повітрянофлотська, 16-а”. Тобто ми уточнюємо адресу закладу.
Прошу врахувати цю пропозицію у даному проекті рішення, а саме у
доповненнях до переліку об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Прошу врахувати в даному проекті рішення пропозицію щодо
виділення коштів в сумі 21,514 тис. грн для відкриття другої громадської
приймальні в управлінні праці та соціального захисту населення Кіровської
районної у м. Кіровограді ради для надання субсидій населенню Кіровського
району. Це питання було погоджено постійною комісією міської ради з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку. Також голова Кіровської районної у м. Кіровограді ради
Горбовський С.В. звернувся до міської ради з листом щодо вирішення цього
питання. Сьогодні дуже багато громадян звертається до управління, але немає
приміщення де їх обслуговувати. Прошу депутатів підтримати мою
пропозицію.
Бочкова Л.Т.:
Озвучена пропозиція стосується проведення поточного ремонту в
приміщенні управління праці та соціального захисту населення Кіровського
району. Ця пропозиція була погоджена на засіданні постійної комісії міської
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку.
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Гамальчук М.П., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):
Шановна Любове Тимофіївно!
На засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку ми розглядали
питання щодо погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом
на 01 січня 2015 року в лікувальних закладах міста. Лікувальні заклади
області вже погасили таку заборгованість. Можливо, необхідно звернутися до
облдержадміністрації з проханням посприяти у вирішенні цього питання?
Бочкова Л.Т.:
Лікувальні заклади міста фінансуються за рахунок медичної субвенції.
Станом на сьогодні медична субвенція надходить в плановому розмірі.
Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради було
запропоновано звернутися до Міністерства охорони здоров'я України щодо
перенесення лімітів та збільшення видатків на погашення заборгованості за
надані послуги з теплопостачання і повернутися до розгляду цього питання
за результатами виконання міського бюджету за перше півріччя 2015 року.
Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням
пропозиції УКБ. Пропоную протокольно доручити за результатами виконання
міського бюджету за перше півріччя 2015 року опрацювати пропозиції та
винести на розгляд сесії міської ради питання в тому числі щодо погашення
кредиторської заборгованості, яка утворилась в закладах охорони здоров'я
міста станом на 01 січня 2015 року.
Результати голосування:
“за” – 46,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 4092 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський
бюджет на 2015 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста
Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 4269. Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 4093 “Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 4271. 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” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято
відшкодування
(додається).

рішення № 4094
додаткових витрат

“Про виділення
для проведення

коштів на
поховання”

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня
2015 року № 3936 “Про затвердження Програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”.
Проект рішення за реєстраційним № 4264. Доповідає Хачатурян О.С. –
начальник Головного управління житлово-комунального господарства
міської ради.
Пропоную взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Ви знаєте, що в місті Кіровограді відбулась реорганізація ЖЕКів та
КРЕПів, які мали велику заборгованість по виплаті заробітної плати. Нами
вже ліквідована заборгованість в сумі 350 тис. грн за рахунок створених
комунальних підприємств ЖЕО. Ще необхідно погасити заборгованість по
виплаті заробітної плати по ЖЕКу № 1 в сумі 33,0 тис. грн та по КРЕПу № 11
в сумі 150,0 тис. грн. Це ті кошти, які були нараховані працівникам цих
підприємств під час звільнення.
Пропоную шляхом внутрішнього перерозподілу видатків загального
фонду міського бюджету по галузі житлово-комунального господарства
зменшити видатки на фінансову підтримку КП “Теплоенергетик” на
погашення податкового боргу минулих років (податок на прибуток
підприємств комунальної форми власності) (– 183,0 тис. грн) та збільшити
видатки на фінансову підтримку ЖЕКу №1 та КРЕПу № 11 м. Кіровограда
на виплату працівникам заробітної плати, компенсації за невикористані
відпустки та на сплату єдиного соціального внеску на (+183,0 тис. грн), в
тому числі:
ЖЕКу № 1 – 33,0 тис. грн;
КРЕПу № 11 – 150,0 тис. грн.
Також пропонується збільшити на 25,0 тис. грн видатки на освітлення
вулиць міста.
Пропоную прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням
озвученої мною пропозиції. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 4095 “Про внесення змін та доповнень
до
рішення
Кіровоградської
міської
ради
від
27
січня
2015 року № 3936 “Про затвердження Програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою міста Кіровограда
на 2015 рік” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про направлення на навчання до Національної академії державного
управління при Президентові України”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4268 (заява депутата Васильченка С.С. щодо участі у голосуванні за
даний проект рішення додається). Доповідає Балакірєва С.М. – начальник
відділу кадрової роботи міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 2,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4096 “Про направлення на навчання до
Національної академії державного управління при Президентові
України” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2015 рік, затвердженої рішенням
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3940”. Проект рішення
за реєстраційним № 4258. 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” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4097 “Про внесення змін до Заходів щодо
реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2015 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3940” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014
№ 2776”. Проект рішення за реєстраційним № 4274. 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” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4098 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2776” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про передачу Кіровоградській дитячій обласній лікарні в постійне
користування земельної ділянки по вул. Покровській, 69”. Проект рішення за
реєстраційним № 4218. 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” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4099 “Про передачу Кіровоградській дитячій
обласній лікарні в постійне користування земельної ділянки по
вул. Покровській, 69” (додається).
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі питання, які планувалося розглянути на другому засіданні сорок
восьмої сесії міської ради, розглянуті. Про дату та час проведення наступного
засідання сорок восьмої сесії міської ради вам буде повідомлено пізніше.
Немає заперечень? Немає.
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Шановні колеги!
Хочу привітати вас з наступаючими травневими святами, побажати
успіхів, благополуччя та миру.
Також запрошую вас 30 квітня 2015 року о 13.30 взяти участь у
відкритті пішохідного містка через річку Інгул, зведеного завдяки підтримці
депутатів міської ради. В заході візьмуть участь учні ЗОШ № 4.
Шановні колеги!
Друге засідання сорок восьмої сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання завершено.
Дякую за роботу.

Секретар міської ради

І.Марковський

