УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 76
засідання позачергової п'ятдесятої сесії
Кіровоградської міської ради
шостого скликання
від 20 липня 2015 року

м. Кіровоград

Засідання позачергової п'ятдесятої сесії Кіровоградської міської
ради шостого скликання веде секретар міської ради Марковський І.І.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 46 депутатів.
Шановні депутати!
На засідання позачергової п'ятдесятої сесії Кіровоградської міської
ради шостого скликання прибуло та зареєструвалося 46 депутатів, що
становить більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для
проведення пленарного засідання сесії, є.
Позачергову п'ятдесяту сесію Кіровоградської міської ради оголошую
відкритою.
(Звучить Державний Гімн України)
Шановні колеги!
В роботі позачергової п'ятдесятої сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання беруть участь:
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Гуцу Василь Гаврилович – заступник голови Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Гавриленко
Володимир
Віталійович
–
в.о.
начальника
Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області;
Нестерова Олена Вікторівна – заступник прокурора міста Кіровограда;
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Слінченко Олег Сергійович – директор колективного підприємства
“ПВК Геркон”;
Тертичний Сергій Васильович – начальник Кіровоградської ОДПІ в
Кіровоградській області.
Шановні депутати!
Відповідно до статті 136 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання нам необхідно обрати робочу президію сесії.
Є пропозиція обрати до складу робочої президії голову постійної комісії
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку Краснокутського Олега Володимировича.
Немає заперечень?
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47 ,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Шановні депутати!
Відповідно до статті 131 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання на час роботи сесії утворюється секретаріат сесії, до
складу якого входить один депутат, який є головою секретаріату, та
працівники управління апарату Кіровоградського міської ради.
Працівники управління апарату на місці.
Головою секретаріату пропоную обрати депутата Шведова Володимира
Миколайовича.
Немає заперечень?
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Шановні колеги!
Враховуючи пропозиції ініціативної групи депутатів міської ради
від 17 липня 2015 року, погоджувальної наради з керівниками депутатських
фракцій та груп, яка відбулася 20 липня 2015 року, до проекту порядку
денного позачергової п'ятдесятої сесії міської ради шостого скликання
пропонується включити наступні питання:
“Про криміногенну ситуацію в місті Кіровограді”;
“Про внесення доповнення 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”;
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“Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3937 ,,Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті
Кіровограді на 2015 рік”;
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 20 січня 2015 року № 3899 „Про міський бюджет на 2015 рік”;
“Про надання грошової допомоги громадянці Росовській Т.М. для
придбання капсули перепоховання”;
“Про депутатські запити депутатів міської ради”.
Будуть ще пропозиції щодо порядку денного сесії? Немає.
Пропоную порядок денний п'ятдесятої сесії міської ради затвердити в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 46,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4422 “Про затвердження порядку денного
позачергової п'ятдесятої сесії Кіровоградської міської ради шостого
скликання” (додається).
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Пропонується наступний порядок проведення сесії: до 5 хвилин надати
можливість виступити мені, потім запросити до виступів в.о. начальника
Кіровоградського міського відділу УМВС України в Кіровоградській області
Гавриленка В.В., начальника Кіровоградської ОДПІ в Кіровоградській області
Тертичного С.В.
Задавати питання по ходу виступів.
Сесію провести без перерви і закрити засідання.
Шановні колеги депутати, журналісти, присутні.
Всім відомо, що стан справ в нашій країні дуже складний. Країна
абсолютно не розвивається, а живе по інерції, виснажує золотовалютні
резерви і стає чи не першим кандидатом серед країн, яким загрожує дефолт.
Давно забуті слова — ріст виробництва ВВП, добробуту людей, дуже
прикро. Постійне “затягування поясів” непомірним підвищенням цін, яке
декларується Урядом, Прем’єр-міністром Яценюком А.П., під егідою, що
начебто у нас проводяться реформи. І, як ви знаєте, не так давно міністр
фінансів об'явила про те, що країну чекає дефолт. Ситуація дуже складна.
Влада постійно декларує збільшення надходжень до бюджету –
особливо наголошуючи на збільшенні бюджету міст у зв’язку з
децентралізацією. Насправді всі ми чітко розуміємо, що це не що інше, як
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підвищення лише відсотків, в реальності (на скільки піднялися ціни) то
ніякого підвищення не відбувається.
Криміногенна ситуація в місті жахлива. Крадуть усе: кабелі ліфтів
(53 дома з непрацюючими ліфтами), поки я йшов на засідання – мені
повідомили, що вкрали ще 4 (стало 57), крадуть батареї з під’їздів,
каналізаційні труби з підвалів. Дійшло до того, що в будинку на розі вул.
Героїв Сталінграда і вул. Генерала Жадова вирізали майже повністю
каналізаційні труби. Розкрадають люки, бордюри. За межею цинізму –
пограбування з вагончику будівельників, де ми почали облаштування на
Рівнянському кладовищі „Алеї Слави”, дорогоцінних інструментів,
електрозварювального апарату. І головне – це повна безкарність.
Все це наслідки загравання з людьми на зразок заборони будь-яких
перевірок. Я теж проти будь-яких безпідставних перевірок, але те, що
відбувається сьогодні, переходить усі межі. Грубіянить водій в автобусі – ми
йдемо перевіряти, нам говорять, що перевіряти заборонено. Прем'єр Яценюк
дозволив повідомляти про перевірки, які здійснюються.
Перевірка на предмет самогоноваріння. Ринки міста насичені
самогоном, навіть на транспортних зупинках торгують відкрито самогоном.
Повністю знято ліцензування на предмет прийому металобрухту.
Ліцензії відсутні. Я теж прибічник того, щоб зменшити паперову тяганину –
бо за кожну ліцензію потрібно платити. Є закон про прийом металобрухту, є
параметри розміщення майданчиків для здійснення такої діяльності.
Майданчики мають бути обладнанні відповідно. Але ніхто цього не
дотримується, такі дії спонукають до того, що крадуть. Ми розуміємо, що це
злидні. Деякі приїздять з сіл, крадуть контейнера, ріжуть і здають на
металобрухт - при цьому пояснюють, що їм погано живеться, таким чином
вони заробляють у день 200 гривень.
Разом з тим, ми не можемо далі спостерігати за подіями і давати
можливість криміналу грабувати місто, посилаючись на відсутність
механізму впливу, бо це далеко не так.
По-перше, є Закон України „Про металобрухт”, який дає чітке
тлумачення про порядок прийому металобрухту, де власник металолому
повинен пред’явити документ.
Встановлені вимоги щодо існування самого приймального пункту і
його технічні умови: приймання промислового брухту від фізичних осіб
забороняється.
По-друге, є і кримінальна відповідальність. Думаю, що суть проблеми
полягає в іншому. Це відсутня робота дільничних інспекторів, які
“кришують” приймальні пункти, самогонників та інше.
Сьогодні ми повинні жорстко поставити питання перед прокуратурою,
податковою службою, яка має пряме відношення до прийому металобрухту і
вимагати результат їхньої роботи. Крім того, я звертаюся і до населення
міста. Таких явищ, як у нас, стосовно криміногенної ситуації, немає більше в
жодному місті. Тому я особисто звертаюся до прокурора області, до
начальника внутрішніх справ УМВС області допомогти місту Кіровограду,
зупинити ситуацію, яка є. Якщо ми сьогодні виділимо кошти і будемо
ремонтувати ліфти, а результат буде той самий, тоді ми будемо кожний день
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збирати сесії та виділяти кошти, які і так відсутні. Ми повинні розуміти, якщо
ми додаємо кошти одному, то ми забираємо їх в іншого. Тому прошу сьогодні
надати не звіти, а інформацію, що думає з цього приводу в.о. начальника
міського відділу УМВС. Надати слово начальнику державної податкової
служби, що він думає з цього приводу. Також звертаюсь до мешканців міста.
Іншого шляху, як згадати та повернутись до радянських часів, коли існували
добровільні дружини, в нас немає. Міська дружина, яка створена при міській
раді, здійснює контроль, її робота являється ефективною, але цього
недостатньо. Депутати на своїх мажоритарних округах теж мають працювати,
щоб створювались добровільні дружини з мешканців міста. Приказного
порядку немає, почали розгортатися “страсті” – “хто буде платити?”.
Наголошую, це – добровільно, платити за це ніхто не буде. Ми має сьогодні
прийняти виважене рішення, щоб зупинити те, що відбувається сьогодні в
місті. Я вам дякую за увагу.
Марковський І.І.:
До трибуни запрошується Гавриленко Володимир Віталійович –
в.о. начальника Кіровоградського міського відділу УМВС України в
Кіровоградській області.
(виступ в.о. начальника Кіровоградського міського відділу УМВС
України в Кіровоградській області Гавриленка В.В. додається)
Марковський І.І.:
Володимир Віталійович, що може вдіяти міський відділ внутрішніх
справ, щоб було менше протоколів і як зупинити те, що відбувається. Як
виправити криміногенну ситуацію в місті?
Гавриленко В.В., в.о. начальника Кіровоградського міського
відділу УМВС України в Кіровоградській області:
Я особисто і особовий склад працюємо цілодобово в особливому
режимі, щоб забезпечити безпеку громадян міста. Вживаємо всі можливі
заходи з залученням не лише працівників міськвідділу, а й інших служб.
Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):
Я немножко откорректирую: сколько б мы не ставили с вами
видеокамер, на моем лично предприятии: было три раза проникновение, два
раза успели ограбить, третий раз не успели ограбить. Камеры стоят, но так
как мы с вами работаем с этими камерами, то толку от них никакого.
У меня другой вопрос. Ситуация обострилась в связи с большим
количеством переселенцев. Ведется ли какой-то учет или контроль за
переселенцами, которые не зарегистрированы, но находятся на территории
города? И предпринимаются ли какие-то меры? Это один вопрос.
Второй вопрос: мы прекрасно знаем, что 80 % грабежей и краж
производятся наркоманами. Ведется ли работа по обнаружению, закрытию
той или иной точки, которые торгуют наркотиками?
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Гавриленко В.В.:
По першому питанню, дійсно ведеться такий контроль тих людей, які
приїздять з інших регіонів та стали на облік. Ці громадяни перевіряються по
всім нашим базам. Крім того дільничними міліціонерами вживаються заходи
по виявленню осіб, які не зареєструвались і потім вони направляються у
відповідні установи для постановки на облік.
По другому питанню, щодо боротьби з наркоманією. Певна робота
ведеться в цьому напрямку. Я доповідав, що є певні показники. Так, більшу
частину у скоєнні злочинів становлять особи, які схильні до вживання
наркотичних засобів. Вживаються заходи до встановлення таких осіб і
притягнення в межах норм законодавства до відповідальності.
Хочу навести приклад. Якщо це зберігання наркотичних засобів
(309 стаття), то до даної особи ми не можемо застосувати запобіжний захід,
як тримання під вартою, бо це не є тяжкий злочин. Збут – це злочин. Я
доповідав, що за півріччя зареєстровано 23 факти збуту наркотичних засобів.
Дані осіб, по яким доведено їхню вину, вже направлено до суду і відкрито
судове провадження. По кожному збувачу наркотиків, це 307 стаття
кримінального кодексу України, в обов'язковому порядку застосовується
запобіжний захід – тримання під вартою.
Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
“Трудовий актив Кіровограда”):
Шановні колеги!
Володимир Віталійович, ви напевно знаєте про те, що ми зібралися на
позачергову сесію, головною причиною якої стали прикрі події. Протягом
двох місяців цинічно пограбовано понад 50 ліфтів, де вирізано кабелі. Коли
ви читали свою доповідь, я почув, що ви сказали – причини того, що
відбувається, є соціальне становище людей, які вже грабують консерви, хліб
тощо. Стосовно ліфтів, їх пограбування здійснюють фахівці, які знаються на
цій сфері.
Якщо йти вашою логікою, в усьому винен соціальний стан, в якому
опинилися країна та наше місто. І ми, як депутати, маємо скласти руки і
віддати місто на пограбування. Ми почули, що депутати і громадськість
повинні разом з вами об'єднати зусилля і відловити цих негідників.
Я задаю конкретне питання, яке хочуть задати депутати і жителі міста:
скажіть, з нашою допомогою і допомогою громадськості, ви, як міліція, якій
належить це робити, спіймаєте цих негідників, які розікрали понад 50 ліфтів і
так само продовжують свою справу?
Гавриленко В.В.:
Я запевняю ще раз, що ми здійснюємо всі заходи, щоб викрити даних
осіб по кримінальним правопорушенням. Повірте, не тільки вам, так само і
мені дуже боляче за те, що є такі випадки. В першу чергу це моя
відповідальність, яку я не знімаю з себе. Не можу вам відкрити всі заходи, які
ми проводимо конкретно по даним злочинам, тому що є слідча таємниця, але
запевняю вас, що ми вживаємо вичерпних заходів. Ми готові працювати, щоб
такі дії були тільки на краще задля безпеки нашого міста.
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Білоброва Т.Д., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”):
Скажите, пожалуйста, сколько у нас в городе пунктов приёма
металлолома, каким образом ведутся там проверки и насколько
систематически эта работа выполняется?
Гавриленко В.В.:
В цьому напрямку працюють не тільки міліція, а й інші служби. Я
доповідав, що у нас є ряд адміністративних протоколів, де притягувалися за
прийом металобрухту певні особи. Тривають слідчі дії, і при наявності доказу
вини тієї чи іншої особи, справи обов'язково будуть направлені до суду. Ми
проводимо вичерпні заходи. При вашій підтримці давайте повністю закриємо
ці приймальні пункти, я тільки за. Офіційних – 12 пунктів прийому
металобрухту. Вилучено біля 10 тон металобрухту, тривають слідчі дії.
Марковський І.І.:
Депутат Шведов В.М., будь ласка.
Шведов В.М., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”):
Я, як голова секретаріату, хочу нагадати, що ведеться протокол запису,
прошу говорити в мікрофон всіх виступаючих.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Рідний Кіровоград”):
Шановний Іван Іванович! Шановні присутні!
Справа є досить серйозною, але я хотів би почути від керівництва
УМВС в місті Кіровограді конкретні заходи, які ми можемо спільно
реалізувати для того, щоб дійсно припинити ці зухвалі злочини. Але на жаль,
серед багатьох цих заходів, я не почув якоїсь конкретики.
По-перше, не можна залучати до діяльності правоохоронної служби
сторожів, охоронців, які працюють на підприємствах. Є закон про міліцію, і
ніхто крім міліції не може охороняти громадський порядок.
Марковський І.І.:
Олег Володимирович, там трохи не так, мається на увазі зареєстровані
формування та підрозділи, наприклад козаки.
Краснокутський О.В.:
Міська рада вже неодноразово виділяла кошти для відеокамер і нам
презентували систему, що покриває начебто все місто, це було декілька років
тому. І все ж таки, я хотів би, щоб була налагоджена робота дільничних
інспекторів, якщо дільничний працює на своєму місті, він знає все.
По-друге, якщо у нас зараз дійсно не вистачає людей, бо працівники
знаходяться в зоні бойових дій, в АТО, не вистачає особового складу,
можливо потрібно перерозподілити всі ваші автопатрулі, посилити за
секторами все місто.
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Ми сьогодні виділимо кошти на поновлення роботи ліфтів, але
залишати це в тому стані, який є, неможливо. Ліфти все одно будуть красти, а
ми знову будемо виділяти кошти.
Калкіна Л.І., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Хотіла б звернути вашу увагу на такі питання: робота дільничних
зводиться тільки до того, щоб вони фіксували факти правопорушень. Крім
того, профілактика та їх робота має бути й у вечірній час, аби люди бачили,
що дільничні дійсно є і вони працюють. У вечірній час він може підійти та
зробити зауваження мешканцям, які сидять розпивають пиво на дитячому
майданчику, а поруч сидять мами з дітками. Я проживаю в приватному
секторі і не пам'ятаю, коли у вечірній час можна було б побачити
дільничного. Пропоную роботу дільничних пожвавити. Сьогодні на засідання
сесії потрібно було б запросити дільничних, це їхня робота. Співпраця з
квартальними та завідувачами будинків повинна бути постійною.
Друге питання, по самогоноварінню. Ви сказали, що складені
протоколи, а чи притягнуті до відповідальності дільничні, які справді
покривали цих злочинців? Місто заливає самогонка, а ніхто не реагує так, як
треба.
Гавриленко В.В.:
Так дійсно, я доповідав, що є адміністративні протоколи, проводиться
ряд заходів в даному напрямку. Те, що стосується питання “кришування”,
якщо у вас є така інформація, є вищестоящі служби ніж міліція, будь ласка,
звертайтеся. У мене такого факту немає.
Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Я хочу звернути увагу дійсно на роботу дільничних. Якщо
проаналізувати їх роботу, то вона сьогодні зводиться практично до нуля.
Дільничні знають точки самогоноваріння, прийому металобрухту, але заходів
ніяких не вживають. Наприклад, квартальний комітет мікрорайону Старої
Балашівки, неодноразово звертались, щоб надіслали дільничного. До цього
часу він відсутній. Я прошу вас негайно вжити заходи, приміщення для
роботи виділено. На наступній сесії потрібно заслухати звіт про роботу
дільничних.
Краснова Л.С., депутат міської ради (член депутатської групи
“Відповідальне самоврядування”):
Шановний пане підполковнику!
Я б хотіла запитати про слідчі дії. Я живу на вул. Волкова, 4, корп. 1. В
сусідньому під'їзді вночі вкрали трос. Зранку приходить дільничний і питає,
що я чула. Взагалі то я вночі сплю. У ваших заходах ви пропонуєте
зобов'язати керівників, таких як я, до дій. Напевно потрібно змінювати саме
методу і підхід. В багатьох будинках немає абсолютно ніякого захисту
приміщень, де можна вкрасти трос. Наводить на думку така велика кількість
вкрадених тросів. Це якась акція, спланована акція. Дійсно у нас небагато тих
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пунктів, які можна було б проконтролювати. Як би знайшовся хоча б один
чесний міліціонер, який би за цим міг прослідкувати та побачити куди
везеться той металобрухт. Міліція чергує біля шкіл, але наркомани проходять
і заходять в школи. Немає чесності, немає порядності, немає спільної дії. Не
керівників потрібно зобов'язувати, а проводити спільні дії між КРЕПами, між
завідувачами будинків, між дільничними. Запитайте людей у цьому залі, чи
знають вони своїх дільничних. Вони їх не знають. Коли буде спільна дія, буде
все добре. А ті заходи, які пропонували сьогодні Ви, мені не сподобались.
Воленшчак Н.А., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):
Я послухала ваш виступ і у мене таке враження, що ви звітували на
колегії МВС перед черговим присвоєнням вам звання. Ви говорили, як би ми
звертались, то ви реагували б. Хочу сказати, що більшість мешканців міста
зневірилися в роботі управління внутрішніх справ і тому напевне в більшості
випадках, коли трапляються випадки порушень законності, до вас люди
навіть не звертаються. На власному досвіді чи на досвіді моїх знайомих
переконалася, що робота вашої служби не є ефективною. Більше втрачаєш
часу на написання якихось заяв. Ви сьогодні детально намагалися
розшифрувати, скільки складено протоколів в розрізі адміністративних
правопорушень. Коли Ви йшли сьогодні на засідання сесії, ви мали розуміти,
що депутатський корпус хотів би від вас почути якісь реальні пропозиції.
Першим пунктом ви запропонували покращити роботу свого
управління. Ви запропонували закрити пункти, але це передбачено законом.
Ви роздаєте поради всім, як треба встановити відеокамери. Я думала, що ви
скажете, що у вас недостатньо кадрів. Ви не вболіваєте за свою роботу, ви не
можете сказати, яким чином її налаштувати. Стоїть питання, що ви можете
запропонувати, а не те, що робити Кабінету Міністрів, керівникам
підприємств і охоронникам на фірмах.
Я підтримую позицію своїх колег про те, що дільничні не працюють.
Ви, як керівник, можете сказати, чи виділяєте ви райони в місті, де
найбільш важка криміногенна ситуація? Яким чином ви особисто
контролюєте такий район, що ви робите для того, щоб там не траплялося
повторних порушень?
Гавриленко В.В.:
Я приймаю всі ваші вимоги, все буде виконуватись в силу моїх
можливостей. По ситуації, де частіше скоєні ті чи інші злочини, хотів би
сказати, що зараз перед камерами недоцільно називати всі заходи та місця для
того, щоб ми та оперативні служби могли б більш ефективно в подальшому
працювати. Так, є таких чотири об'єкти в місті, де найбільше відбуваються
злочини.
Онул Л.А., депутат міської ради (голова депутатської групи
Політичної партії “УДАР Віталія Кличка”):
Ми Вас запросили для спілкування та досягнення разом якогось
консенсусу. Насправді існує корупція в міліції, “кришування”, є факти. Я
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особисто зверталася до міліції, і сама, як депутат, і зверталася через
народного депутата. Коли півтора року тому на мене напали “тітушки”, які
розбили мені машину, і сьогодні відповідь вашого слідчого звучить так: –
особа не встановлена. Я дала прізвище, я дала фото, я дала відеореєстратор
машини. Що ви робите в таких випадках (не Ви особисто, а сама система)?
Людям, які “кришують” ці угрупування, ставлять ще більшу зарплату, а вони,
в свою чергу заносять ще більше грошей. Потім робиться вигляд, що цих
людей не знають, куди вони поділися і протокольні справи замилюються.
Дільничні добре знають, де збуваються крадені речі, де збуваються
кабелі, мідь. Ця система є. Ви як керівник, який недавно прийшов на цю
посаду, проявіть принциповість і покажіть результати. Для початку спіймайте
це угрупування, яке зрізує ці кабелі. На одному окрузі за ніч по десять
будинків обкрадено і ви добре знаєте де їх збут.
Марковський І.І.:
Є пропозиція завершити обговорення.
Я не дуже впевнений щодо ефекту наведення порядку у місті. Якщо ви
не проведете певну роботу з працівниками, дільничними, то це залишиться
тільки на рівні “говорильні”. А тому я пропоную через місяць заслухати
начальника міського відділу УМВС про те, що зроблено і який результат.
Місто повинно жити спокійно, а не виділяти кожного місяця кошти на люки,
ліфти, каналізації тощо. Бажаємо успіху і проявіть себе, як мужній начальник
відділу внутрішніх справ, який наводить лад в місті. Дякую.
Слово надається Тертичному Сергію Васильовичу,
Кіровоградської ОДПІ в Кіровоградській області.

начальнику

(виступ начальника Кіровоградської ОДПІ В Кіровоградській області
Тертичного С.В. додається)
Марковський І.І.:
Сергію Васильовичу, ми хотіли б почути від вас, що робить податкова
служба, щоб зупинити “произвол” на приймальних пунктах металобрухту.
Тертичний
С.В.,
начальник
Кіровоградської
ОДПІ
в
Кіровоградській області:
Податкова служба не має повноважень щодо здійснення державного
нагляду. Податкова служба може спільно з органами міліції, місцевого
самоврядування використовувати інформаційну базу.
Марковський І.І.:
Податкова – це той орган, який має право перевірити будь-яке
підприємство, яке працює і на підставі чого воно працює. А у нас в кожному
дворі приймальний пункт металобрухту.
Тертичний С.В.:
Абсолютно вірно. Податкова здійснює функції щодо контролю,
правомірності та своєчасності сплати податків. Але перевіряти, звідки кабелі
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і хто саме їх здав, це не є функція податкової. В межах своїх функцій ми
готові співпрацювати.
Марковський І.І.:
Повторюся. Так це функція податкової чи ні – перевірити підприємство,
яке не сплачує податки?
Тертичний С.В.:
Дійсно, є біля 10 підприємств, зареєстрованих як юридичні особи, які
здійснюють прийом металобрухту. Юридичні особи можуть мати по декілька
приймальних пунктів.
Марковський І.І.:
Ми вам дякуємо та даруємо список із 48 об'єктів, які здійснюють
прийом металобрухту, а ви нам назвали 10. Які є питання від депутатів?
Немає. Сідайте, будь ласка, бачите у депутатів навіть питань немає.
Шведов В.М.:
Спрос порождает предложение. Спрос формирует у нас пункты приема
металлолома. При этом под вывеской металлолома за небольшие деньги
покупают краденое, таким образом становятся соучастниками краж.
Мои предложения. Выделить все пункты приема – легальные и
нелегальные. С директорами, собственниками провести соответствующие
беседы в горисполкоме с привлечением правоохранительных органов.
Второе. Поймать за руку крадущего сложно, это практически
невозможно. Это невозможно сделать без активной помощи жителей
многоквартирных домов и частного сектора. И если у последних есть хоть
какая-то организация, есть квартальные комитеты и председатели, то жители
многоквартирных домов после юридической и фактической ликвидации
завдомов и льгот в этом году – совершенно не организованы. А значит им
сложнее противостоять кражам. Мои предложения по этому вопросу – в
нашем городе пора легализовать положение о самоорганизации населения.
Нужно помочь жителям многоэтажных домов провести собрания домовых
комитетов в избрании их председателей. А горсовет должен наделить
правовым статусом таких председателей. Так же необходимо мотивировать
их труд с предложением предоставления муниципальной льготы по оплате
квартирной платы за счет городского бюджета. Соответствующее положение
мною разработано и будет внесено на ближайшую сессию. Я прошу коллег
депутатов поддержать мои предложения.
Марковський І.І.:
Дякую. Шановні колеги, є проект рішення стосовно обговорюваного
питання про кримінальну ситуацію в місті:
1) вказати на незадовільну роботу міського відділу УМВС України в
Кіровоградській області стосовно криміногенної ситуації, яка склалася в
місті;
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2) звернутися до прокурора міста та області, до начальника управління
внутрішніх справ щоб надали допомогу в наведенні порядку в нашому місті;
3) надати термін 1 місяць та заслухати на наступній сесії начальника
міського відділу міліції: про результати, що зроблено та який результат?
Кролевець А.В., депутат міської ради (співголова депутатської
групи “Відповідальне самоврядування”):
Пропоную доручити Головному управлінню житлово-комунального
господарства опрацювати питання щодо встановлення сигналізації на ліфтах
та подальшого фінансування обслуговування цієї сигналізації в
багатоповерхівках та надати інформацію, а ми можливо вишукаємо кошти.
Марковський І.І.:
Пропозиція Андрія Вікторовича враховується. Крім того хочу
попередити керівництво КП “ПВК Геркон”, яке обслуговує ліфти. Ви несете
відповідальність за роботу ліфтів і вас будуть питати, чому у вас їх
розкрадають.
Начальники ЖЕО, які теж тут присутні сьогодні, мають проводити
роботу з людьми, щоб мешканці самоорганізовувались, потрібно ставити
замки, сигналізацію і таким чином зберігати майно, а не тільки доповідати в
міську раду, що у вас покрали ліфти.
Є також пропозиція до депутатів, ми повинні на своїх округах
попрацювати з людьми
Я ставлю на голосування озвучений проект рішення, з пропозицією
депутата Кролевця А.В., в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48 ,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4423 “Про криміногенну ситуацію в місті
Кіровограді” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення доповнення 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 № 4553. Доповідає Хачатурян О.С. –
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.

13

Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
“Трудовий актив Кіровограда”):
Шановні колеги. З огляду на не досить оптимістичну інформацію, яку
нам надало керівництво міського відділу внутрішніх справ і на те, що
сьогоднішнім нашим рішенням ми водночас не припинимо крадіжки цих
кабелів, є пропозиція, оскільки ми беремо ці кошти з резервного фонду,
збільшити суму з 280 тис. до 350 тис. грн, саме на ліфтові шахти, на кабелі,
на технічну сигналізацію,
Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Я сформулюю: доповнити Заходи щодо забезпечення виконання
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою
міста Кіровограда на 2015 рік в розділі IV “Капітальний ремонт житлового
фонду” пункт 11 “капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових
будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації,
всього” підпунктом 11.48 “об'єкти відповідно до титульного списку, який є
невід'ємною частиною Програми, який затверджує секретар Кіровоградської
міської ради”. Та визначити саме 70 тис. грн, щоб ми могли використати ці
кошти у разі потреби.
Захарченко Л.Б., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Я підтримую депутата Волкова І.В., та хочу додати, що сьогодні вночі
обікрали ще 3 ліфти.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 46,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4424 “Про внесення доповнення до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 “Про
затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня
2015 року № 3937 “Про затвердження Програми будівництва, реконструкції,
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді
на 2015 рік”. Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради.
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Хачатурян О.С., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Прошу підтримати проект рішення “Про внесення доповнення до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 “Про
затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік”, а саме:
розділ “Будівництво, реконструкція, ремонт доріг”:
доповнити підпунктом 1.17 пункт 1 “Капітальний ремонт доріг, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації, всього:”, а саме:
“вул. Повітрянофлотська, від вул. Родникової до будинку № 67, корп.1
по вул. Повітрянофлотській”;
у пункті 1 “Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації, всього:” замінити цифри “25302,996” на
“25952,996”; цифри “24966,327” на “25616,327”.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4425 “Про
Кіровоградської міської ради від 27
затвердження Програми будівництва,
експлуатації дорожньої системи в
(додається).

внесення доповнення до рішення
січня 2015 року № 3937 “Про
реконструкції, ремонту доріг та
місті Кіровоградіна 2015 рік”

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
№ 4554. Доповідає Стецюк В.Н. – заступник начальника фінансового
управління міської ради.
Стецюк В.Н., заступник начальника фінансового управління
міської ради:
Шановні депутати!
Шановна президія! Вашій увазі представляється проект № 4554 “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року
№ 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”.
Зазначеним рішенням пропонується збільшити бюджетні призначення
головному розпоряднику коштів “Головне управління житлово-комунального
господарства”, плюс 280 тис. грн за рахунок зменшення планових показників
по резервному фонду – мінус 280 тис. грн.
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Сьогодні комісією з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку було запропоновано внести додаткові
пропозиції, а саме: збільшити по головному розпоряднику коштів “Головне
управління житлово-комунального господарства”, плюс 650 тис. грн, за
рахунок зменшення коштів планових показників по резервному фонду. Крім
того, на підставі звернення Кіровської районної у місті Кіровограді ради
погоджено додаткові збільшення з міського бюджету на 20 тис. грн
Кіровському району на придбання пального для перевезення дітей-інвалідів
до комунального закладу "Центр соціальної реабілітації (денного
перебування) дітей-інвалідів Кіровської районної у м. Кіровограді ради".
Також внесені додаткові пропозиції щодо збільшення планових
призначень по головному розпоряднику коштів “виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради” для фінансування заробітної плати нашій
міській дружині (чотири особи) плюс 36,9 тис. грн.
Марковський І.І.:
Ставлю пропозицію прийняти даний проект рішення за основу.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 46 ,
“утримались” – 0 ,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Ксеніч В.М., депутат міської ради, начальник управління
капітального будівництва:
У зв'язку із зверненням управління освіти міської ради, де зазначено що
покрівля ЗОШ № 31 знаходиться в дуже незадовільному стані і потребує
термінового ремонту, є пропозиція: до переліку об'єктів, видатки на які
будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку, внести наступні зміни:
у графі “Капітальний ремонт КЗ “НВО “ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості “Сузір'я”
вул. Космонавта Попова, 11-а (теплосанація), 587 100 грн, викреслити слово
“теплосанація”.
Стецюк В.Н.:
Додатково хочу озвучити, що надійшла пропозиція: на капітальний
ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках збільшити суму
з 280 тис. грн до 350 тис. грн.
Марковський І.І.:
Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому з доповненнями
та зауваженнями.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 4426 “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 грошової допомоги громадянці Росовській Т.М. (Карнаух В.В.) для
придбання капсули перепоховання”. Проект рішення без реєстраційного
номеру. Доповідає Тінькова О.І. – т.в.о. начальника відділу соціальної
підтримки населення міської ради.
Даний проект рішення пов'язаний із загиблим бійцем Віктором
Карнаухом, який був похований у Дніпропетровську. Після проведення
експертизи ДНК його було ідентифіковано і тепер треба перевезти в
Кіровоград. Для цього потрібно придбати капсулу для перепоховання, яка
коштує 4,5 тис. грн. Підготовлено проект рішення :
“1. Надати грошову допомогу Росовській Тетяні Миколаївні, яка
проживає у м. Кіровограді за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 32, кв. 97,
на суму 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) для придбання капсули
перепоховання.
2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
виплатити громадянці Росовській Т. М. кошти у сумі 4 500,00 грн (чотири
тисячі п'ятсот гривень) за рахунок асигнувань, передбачених на поховання
окремих категорій громадян міста, в тому числі військовослужбовців
військових частин Кіровоградського гарнізону, які загинули під час
виконання службових обов'язків, та загиблих військовослужбовців,
поховання яких здійснюється в місті Кіровограді.
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.”
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому, прошу
підтримати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4427 “Про надання грошової допомоги
громадянці Росовській Т.М. для придбання капсули перепоховання”.
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання – “Про депутатські запити
депутатів міської ради”.
Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
“Трудовий актив Кіровограда”):
Депутати просять надати матеріальну допомогу Лєснікову Ігорю
Івановичу на лікування сина Лєснікова Ростислава. Підготовлено наступний
проект рішення:
“1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради
від 20 липня 2015 року № 1048/6-дз-к (додається).
2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
виплатити допомогу в сумі 23 100,00 грн (двадцять три тисячі сто гривень)
Лєснікову Ігорю Івановичу, 1970 року народження, який проживає за
адресою: просп. Правди, 8, корп. 1, кв. 29, на придбання медикаментів для
оперативного лікування сина Лєснікова Ростислава Ігоровича, 1994 року
народження, та надати інформацію про виконання даного рішення
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.”
Кошти вже зібрані шляхом збору підписів депутатів міської ради. Тому
прошу прийняти рішення до виплати негайно, оскільки йдеться про життя
дитини і кожна хвилина на вагу золота.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому, прошу
підтримати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 4428 “Про надання одноразової грошової
допомоги (додається).
Марковський І.І.:
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради
надійшло три депутатських запити щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста, з них один колективний.
Зачитав депутатські запити депутата міської ради Манжул С.В.
від 20.07.2015 № 1053/6-дз, 10554/6-дз та один колективний депутатський
запит депутатів міської ради від 20.07.2015 № 1052/6/дз-к (додаються)
щодо надання матеріальної допомоги громадянам міста та підготовлений
проект рішення міської ради.
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Бєлов В.В., депутат міської ради (депутатська група Політичної
партії “УДАР Віталія Кличка”), оголосив колективний депутатський запит
депутатів міської ради від 20.07.2015 № 1051/6-дз-к (додається) щодо
надання матеріальної допомоги громадянам міста.
Кур'ян А.С., депутат міської ради (депутатська група “Відповідальне
самоврядування”), оголосив колективний депутатський запит від 20.07.2015
№ 1050/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної допомоги громадянам
міста.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
“Рідний Кіровоград”), оголосив колективний депутатський запит
від 15.07.2015 № 1047/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної
допомоги громадянам міста.
Орлов А.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”), оголосив колективний
депутатський запит від 20.07.2015 № 1049/6-дз-к (додається) щодо надання
матеріальної допомоги громадянам міста.
Марковський І.І.:
Пропоную підтримати депутатські запити, озвучені депутатами
Бєловим В.В., Кур'яном А.С., Краснокутським О.В., Орловим А.О. та
врахувати їх у озвученому мною проекті рішення. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 46,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 4429 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі питання, включені до порядку денного пленарного засідання
позачергової п'ятдесятої сесії міської ради, розглянуті.
Дякую за роботу.
Позачергову п'ятдесяту сесію Кіровоградської міської ради шостого
скликання оголошую закритою.
Звучить Державний Гімн України.
Секретар міської ради

І.Марковський

