УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 77
засідання позачергової п'ятдесят першої сесії
Кіровоградської міської ради
шостого скликання
від 18 серпня 2015 року

м. Кіровоград

Засідання позачергової п'ятдесят першої сесії Кіровоградської міської
ради шостого скликання відкриває секретар міської ради Марковський І.І.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвався 51 депутат.
Шановні депутати!
На засідання позачергової п'ятдесят першої сесії Кіровоградської міської
ради шостого скликання прибув та зареєструвався 51 депутат, що становить
більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення
пленарного засідання сесії, є.
Позачергову п'ятдесят першу сесію Кіровоградської міської ради
оголошую відкритою.
(Звучить Державний Гімн України)
Шановні депутати!
У міжсесійний період відбулося поховання нашого колеги – депутата
Кіровоградської міської ради шостого скликання Іванова Едуарда
Миколайовича та командира групи спеціального призначення загону
спеціального призначення 3-го окремого полку Карнауха Віктора Вікторовича.
Прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання.
Шановні колеги!
В роботі позачергової п'ятдесят першої сесії Кіровоградської міської
ради шостого скликання беруть участь:
Горбовський Сергій Володимирович - голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
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Мельник Ольга Олександрівна – голова Новенської селищної ради;
Мироненко Анатолій Антонович – голова Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Нестерова Олена Вікторівна - заступник прокурора міста Кіровограда.
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
міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних
відносин Мосіна Олександра Володимировича. Немає заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
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 Кіровоградської міської ради. Працівники управління
апарату на місці. Головою секретаріату пропоную обрати депутата
Бабенко Наталію Володимирівну. Немає заперечень? Немає.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“утримались” – 0,
“проти” – 1,
“не голосували” – 13.
Прийнято.
Наталія Володимирівна працює на своєму робочому місці.
Шановні депутати!
Позачергова п'ятдесят перша сесія міської ради проводиться у зв'язку з
тим, що місту Кіровограду виділена субвенція з Державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста.
Також, враховуючи пропозиції депутатів міської ради, погоджувальної
наради від 17 серпня 2015 року, до проекту порядку денного позачергової
п'ятдесят першої сесії пропонується включити 8 питань:
Про депутатські запити депутатів міської ради;

3

Про внесення змін та доповнень 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” (доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 4600);
Про внесення змін та доповнень 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” (доопрацьований проект рішення за реєстраційним
№ 4605);
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня
2015 року № 3926 “Про затвердження Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда
на 2015 рік” (проект рішення за реєстраційним № 4601);
Про відшкодування додаткових витрат для проведення поховання
(проект рішення за реєстраційним № 4602);
Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста
Кіровограда (проект рішення за реєстраційним № 4603);
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня
2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік” (проект рішення за
реєстраційним № 4604);
Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради
(проект рішення за реєстраційним № 4576).
Матеріали вам роздано.
Пропоную даний проект порядку денного взяти за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято.
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Сьогодні на засіданні позачергової п'ятдесят першої сесії міської ради
присутні представники громадськості. Пропоную надати їм слово.
Банар-Янатій К.Д., мешканка міста Кіровограда, звернулась до
депутатів міської ради з проханням виділити з міського бюджету кошти для
вжиття невідкладних заходів щодо ремонту водопровідних мереж, зливної
каналізації та дорожнього покриття по вул. Андріївський.
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Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Я хотів би надати невеликий коментар з цього приводу. Дійсно, я був там
буквально вчора. Те, що відбувається і про що щойно говорила представник
громадськості, є правдою. Сьогодні на сесії міської ради пропонується
виділити 500 тис. грн та передати їх УКБу облдержадміністрації, яке є
замовником ремонту вищезазначеного об'єкту. Ми домовилися із заступником
голови
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації
про
співфінансування ремонтних робіт по вул. Андріївській. Всього необхідно
витратити 7 млн грн. Як тільки Кіровоградською обласною радою буде
прийнято рішення про виділення 3,5 млн грн, міська рада також винайде
3,0 млн грн для ремонту цієї вулиці. Стосовно відведення води, щоб уникнути
затоплень, у сесійній залі присутній начальник управління капітального
будівництва Ксеніч В.М. Управлінням була проведена перевірка з виїздом на
місце на предмет того, щоб відвести стічні води шляхом виритих траншей до
того, як буде зроблений колектор. Тому ми будемо робити все від нас залежне
для того, щоб відремонтувати вул. Андріївську в цьому році. Дякую.
Шановні депутати!
Переходимо до затвердження порядку денного сесії. Які є пропозиції?
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Шановні депутати!
Прошу включити до порядку денного сесії питання “Про надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (проект рішення за реєстраційним № 4599). Була
створена тимчасова контрольна комісія з питань надання земельних ділянок
учасникам АТО та членам сімей в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним
та СТ “Аграрник”). Комісія завершила свою роботу і пропонує винести на
розгляд сесії даний проект рішення. Прошу підтримати мою пропозицію.
Марковський І.І.:
Заперечень немає? Немає. Є пропозиція затвердити проект порядку
денного в цілому з урахуванням пропозиції депутата Михальонка С.А., а саме
доповнити його питанням “Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО” (проект
рішення за реєстраційним № 4599). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 53,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду першого питання порядку денного – “Про
депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання доповім я.
Шановні депутати!
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло
68 депутатських запитів, з них 64 – щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста, 30 – колективних.
Зачитав депутатські запити депутатів міської ради Голофаєва І.В.
від 23.07.2015 № 1055/6-дз, від 28.07.2015 № 1057/6-дз, від 10.08.2015
№ 1080/6-дз, Кролевця А.В. від 24.07.2015 № 1056/6-дз, Зайцева А.М.
від 30.07.2015 № 1061/6-дз, Юрченка І.А. від 30.07.2015 № 1063/6-дз,
1064/6-дз, 1065/6-дз, 1066/6-дз, 1067/6-дз, 1068/6, Дзюби Н.Є. від 03.08.2015
№ 1070/6-дз, Рибкіна В.М. від 03.08.2015 № 1071/6-дз, Васильченка С.С.
від 11.08.2015 № 1082/6-дз, Мосіна О.В. від 11.08.2015 № 1083/6-дз,
від 17.08.2015 № 1121/6-дз, 1122/6-дз, Голуба Д.В. від 11.08.2015 № 1084/6-дз,
від 12.08.2015 № 1086/6-дз, Мєдвєдя В.В. від 13.08.2015 № 1089/6-дз,
1090/6-дз, 1091/6-дз 1092/6-дз, 1093/6-дз, Манжул С.В. від 13.08.2015
№ 1094/6-дз, 1095/6-дз, 1096/6-дз, Залещик Л.В. від 14.08.2015 № 1108/6-дз,
Дриги В.В. від 14.08.2015 № 1113/6-дз, 1114/6-дз, 1115/6-дз, Фомуляєва А.М.
від 17.08.2015 № 1116/6-дз, Калкіної Л.І. від 17.08.2015 № 1117/6-дз та
тридцять колективних депутатських запитів депутатів міської ради
від 28.07.2015 № 1058/6-дз-к, від 30.07.2015 № 1059/6-дз-к, 1060/6-дз-к,
1062/6-дз-к, 1069/6-дз-к, від 05.08.2015 № 1072/6-дз-к, 1073/6-дз-к,
1074/6-дз-к, 1075/6-дз-к, 1076/6-дз-к, 1077/6-дз-к, 1078/6-дз-к, від 10.08.2015
№ 1081/6-дз-к, від 11.08.2015 № 1085/6-дз-к, від 12.08.2015 № 1087/6-дз-к,
від 13.08.2015 № 1097/6-дз-к, 1098/6-дз-к, 1099/6-дз-к, 1100/6-дз-к, 1101/6-дз-к,
1102/6-дз-к, 1103/6-дз-к, 1104/6-дз-к, 1105/6-дз-к, 1106/6-дз-к, від 14.08.2015
№ 1107/6-дз-к, 1108/6-дз-к, 1109/6-дз-к, 1110/6-дз-к, 1111/6-дз-к, 1112/6-дз-к,
від 17.08.2015 № 1118/6-дз-к (додаються) щодо надання матеріальної
допомоги мешканцям міста.
Дзядух В.О., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий актив
Кіровограда”), озвучив колективний депутатський запит від 18.08.2015
№ 1130/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної допомоги.
Бабенко Н.В., депутат міської ради (депутатська фракція політичної
партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”), озвучила колективні
депутатські запити від 18.08.2015 № 1133/6-дз-к, 1134/6-дз-к, 1135/6-дз-к
(додаються) щодо надання матеріальної допомоги.
Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”), озвучив колективний депутатський запит
від 18.08.2015 № 1131/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної
допомоги.
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Дзюба Н.Є., депутат міської ради (депутатська група “Відповідальне
Самоврядування”), озвучила депутатський запит від 18.08.2015 № 1124/6-дз
(додається) щодо надання матеріальної допомоги.
Калкіна Л.І., депутат міської ради (депутатська фракція політичної
партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”), озвучила колективний
депутатський запит від 18.08.2015 № 1123/6-дз-к (додається) щодо надання
матеріальної допомоги.
Полонський І.О., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”), озвучив депутатські запити від 18.08.2015 № 1125/6-дз,
№ 1126/6-дз-к, № 1127/6-дз-к, № 1128/6-дз-к (додаються) щодо надання
матеріальної допомоги.
Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”),
озвучив колективні депутатські запити від 18.08.2015 № 1136/6-дз-к,
1137/6-дз-к (додаються) щодо надання матеріальної допомоги.
Прокоф'єв А.Б., депутат міської ради (депутатська група
“Відповідальне Самоврядування”), озвучив колективні депутатські запити
від 05.08.2015 № 1075/6-дз-к, 1078/6-дз-к (додаються) щодо надання
матеріальної допомоги.
Саєнко І.А., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий актив
Кіровограда”), озвучила колективний депутатський запит від 18.08.2015
№ 1132/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної допомоги.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти озвучений проект рішення в цілому
з урахуванням депутатських запитів, озвучених депутатами міської ради
Дзядухом В.О., Бабенко Н.В., Ніколаєнком В.Г., Дзюбою Н.Є.,
Калкіною Л.І., Полонським І.О., Осетровим Г.І., Прокоф'євим О.Б., Саєнко І.А.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 57,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 4431 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав колективний депутатський запит депутатів міської ради
від 14.08.2015 № 1109/6-дз-к (додається) щодо надання одноразової грошової
допомоги та підготовлений проект рішення з даного питання.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 55,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 4432 “Про надання одноразової грошової
допомоги” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступних депутатських запитів.
Зачитав
депутатські
запити
депутатів
міської
ради
Гамальчука М.П. від 06.08.2015 № 1079/6-дз, від 12.08.2015 № 1088/6-дз,
Юрченка І.А. від 17.08.2015 № 1119/6-дз, Тетерева Є.Д. від 17.08.2015
№ 1120/6-дз (додаються) щодо ремонту дорожнього покриття, відновлення
зовнішнього освітлення та підготовлений проект рішення з даного питання.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 53,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 4433 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін та доповнень 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 № 4600 (доопрацьований).
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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.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 11.
Прийнято рішення № 4434 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936
“Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3937 “Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті
Кіровограді на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4605
(доопрацьований). Доповідає Хачатурян О.С. – начальник Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 4435 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3937
“Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг
та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік”
(додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня
2015 року № 3926 “Про затвердження Програми соціального захисту та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда
на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4601. Доповідає
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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” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 4436 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3926
“Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2015 рік”
(додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 4602. 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” – 55,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято
відшкодування
(додається).

рішення № 4437
додаткових витрат

“Про виділення коштів на
для проведення поховання”

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 4603. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради:
Шановні депутати!
Пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме:
надати матеріальну допомогу сорока особам, що є важкохворими і
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потребують значних коштів для лікування, на суму 338600,00 грн;
виключити з даного проекту рішення положення щодо надання
матеріальної допомоги Левченко Надії Василівні в сумі 9300,00 грн на
лікування сина (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської
міської ради від 14 липня 2015 року № 1042/6-дз-к) у зв'язку з тим, що її син
не зареєстрований в місті Кіровограді;
збільшити суму матеріальної допомоги на одну тисячу гривень
Мартинюк Юлії Федорівні на лікування сина (колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 червня 2015 року № 967/6-дз-к).
Також хочу повідомити про рішення комісії по наданню допомоги
малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда щодо виплати матеріальної
допомоги Циліб Катерині Сергіївні та Дущенку Ігорю Миколайовичу, у яких
доходи на одного члена сім'ї перевищують п'ять тисяч гривень (у чотири рази
перевищують розмір мінімальної заробітної плати). Але їх захворювання
потребують дуже великих коштів на лікування. Циліб К.С. витратила майже
400 тис. грн на лікування. Тому колективні депутатські запити щодо
зазначених осіб враховані у даному проекті рішення.
Калкіна Л.І., депутат міської ради (фракція політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):
Так, ці люди зверталися на телебачення. Там чеки на дуже великі суми:
один чек на 210 тис. грн, інший – на 270 тис. грн. Це молода людина, тридцять
років, лікується в клініці “ЛІСОД”. Я дуже прошу депутатів підтримати даний
проект рішення.
Ті кошти, які отримують ці люди, ‒ ніщо порівняно із сумами, які вони
витрачають на лікування. Протягом місяця на телебаченні вони зверталися до
небайдужих людей за допомогою.
Марковський І.І.:
Юліє Миколаївно!
Поясніть депутатам свою пропозицію. За що їм голосувати?
Вовк Ю.М.:
Шановні депутати!
Вам пропонується підтримати даний проект рішення зі змінами, а саме
без урахування однієї особи (9300,00 грн – Левченко Надії Василівни,
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради
від 14 липня 2015 року № 1042/6-дз-к) та збільшити на 1000,00 грн
суму матеріальної допомоги Мартинюк Юлії Федорівні.
Також депутатам пропонується визначитися, чи надавати громадянам
Циліб Катерині Сергіївні та Дущенку Ігорю Миколайовичу матеріальну
допомогу? Якщо так, то тоді пропонується надати матеріальну допомогу
сорока особам на загальну суму 338600,00 грн.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 4438 “Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня
2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 4604. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового
управління міської ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд виноситься проект рішення за реєстраційним № 4604
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня
2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”. Даним проектом рішення
передбачається збільшення субвенції на капітальний ремонт доріг
на 25,4 млн грн та збільшення доходів і видатків міського бюджету
на 300,285 млн грн.
Під час погодження даного проекту рішення постійною комісією міської
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку було запропоновано внести зміни та доповнення до
даного проекту рішення згідно з пропозиціями, які вам роздано, а саме у
додатках:
по загальному фонду:
по виконавчому комітету міської ради передбачити видатки на
проведення громадських слухань, громадського опитування щодо
перейменування міста Кіровограда (КФК 250404 “Інші видатки”) у
сумі 600,0 тис. грн за рахунок зменшення видатків на резервний фонд
(КФК 250102);
по спеціальному фонду:
по управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища перерозподілити видатки фонду охорони
навколишнього природного середовища:
зменшити видатки за КФК 240604 “Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища” – (- 500,0 тис. грн);
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передати ці кошти як іншу субвенцію обласному бюджету за КФК 250380
на співфінансування будівництва зливної каналізації по вул. Андріївській –
(+ 500,0 тис. грн);
по Головному управлінню житлово-комунального господарства:
зменшити видатки за КФК 170703 на співфінансування капітального
ремонту доріг на ( – 809,848 тис. грн);
збільшити видатки за КФК 100102 – (+ 809,848 тис. грн) на капітальний
ремонт внутрішньодворових доріг.
Текстову частину рішення доповнити пунктом 3 (пункт 3 вважати
пунктом 4):
“3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища кошти фонду охорони навколишнього природного
середовища у сумі 500,0 тис. грн передати до обласного бюджету як іншу
субвенцію на співфінансування будівництва зливної каналізації по
вул. Андріївській”.
Також даним проектом рішення пропонується затвердити 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. Додаткові пропозиції депутатам роздані.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням додаткових пропозицій. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 4439 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський
бюджет на 2015 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект
рішення за реєстраційним № 4576. Доповідає Мороз О.О. ‒ начальник
управління власності та приватизації комунального майна міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому (заяви
депутатів Тітова Ю.О. та Бєлова В.В. щодо участі у голосуванні за даний
проект рішення додаються). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 1,
“проти” – 4,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 4440 “Про внесення змін та доповнень до
рішень Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4599. Доповідає Михальонок С.С. ‒ депутат міської ради.
Михальонок С.С., депутат міської ради (позафракційний), голова
тимчасової контрольної комісії з питань надання земельних ділянок
учасникам АТО та членам сімей в мікрорайоні Лелеківка (між
пров. Курінним та СТ “Аграрник”):
Шановні колеги!
Шановний Іване Івановичу!
На підставі рішення міської ради від 02 липня 2015 року була створена
тимчасова контрольна комісія з питань надання земельних ділянок учасникам
АТО та членам сімей в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та
СТ “Аграрник”). Ми провели три засідання комісії. На останньому засіданні,
яке відбулося 11 серпня 2015 року, було прийнято рішення погодити проект
рішення міської ради № 4599 “Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО” та винести
його на розгляд сесії міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення і
закінчити цю епопею із землею.
Кролевець А.В., депутат міської ради (співголова депутатської
групи “Відповідальне Самоврядування”):
Сергію Анатолійовичу!
Скажіть, будь-ласка, чи є люди, які подавали на розгляд комісії заяви
щодо отримання земельних ділянок, але в силу якихось причин їх заяви не були
задоволені? Є люди незадоволені підготовленим та погодженим комісією
проектом рішення?
Михальонок С.А.:
Комісія дійшла до такого рішення через те, що ми мали 336 ділянок. На
минулій сесії пропонувалося надати 79 земельних ділянок. З цього числа, з 79
ділянок, учасники АТО, поранені та ті, хто втратив чоловіків. В проекті
рішення враховані всі, крім 16 осіб. До нас звернулися громадські організації
та представники військових формувань з тим, щоб ми наступними рішеннями
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міської ради виділили цим людям землю та винесли це питання на розгляд
сесії. Ми запропонували цим 16 особам, які я можу назвати, виділити земельні
ділянки в подальшому, але не враховувати їх у даному проекті рішення, тому
що заяв надійшло більше ніж є земельних ділянок.
Кролевець А.В.:
Скажіть, будь ласка, Ви протокольно оформили хід засідання та
прийняття рішення тимчасовою комісією? Щоб за те, що цим 16-ти особам не
виділено земельні ділянки, не була відповідальна міська рада та депутат, який
очолював комісію. Протокольно всі депутати, які погодили запропонований
проект рішення, підписалися в тому, що, дійсно, тільки таке рішення зараз
повинна прийняти міська рада і ні яке інше?
Михальонок С.А.:
Є протокол засідання комісії. Один депутат утримався.
Кролевець А.В.:
Цей протокол підписаний?
Михальонок С.А.:
Так.
Кролевець А.В.:
Все. У мене немає ніяких питань.
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Всі зрозуміли, що в цьому проекті рішення об’єднано два проекти
рішень. Той, який пропонувалося розглянути на минулій сесії ‒ стосовно
79 осіб, та було знято з розгляду, та стосовно інших пропозицій. З цих двох
проектів рішень не враховані 16 осіб. Тому ви всі повинні це розуміти.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 54,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 4441 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
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На вимогу співголови депутатської групи “Відповідальне
Самоврядування” Кролевця А.В. на інформаційному табло електронної
системи “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції,
групи

За

Проти

Утримались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

12

0

0

2

14

ВО
“Батьківщина”

12

0

0

0

12

“УДАР”

6

0

0

0

6

“Рідний
Кіровоград”

4

0

0

2

6

“Відповідальне
Самоврядування”

12

0

0

1

13

“За єдність”

5

0

0

0

5

Позафракційні

3

0

0

0

3

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі питання, включені до порядку денного позачергової п’ятдесят
першої сесії міської ради, розглянуті.
Дякую за роботу.
Позачергова п’ятдесят перша сесія Кіровоградської міської ради
шостого скликання оголошується закритою.
Звучить Державний Гімн України.
Секретар міської ради

І. Марковський

