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П Р О Т О К О Л  №  37 

сьомого засідання дев’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 26 жовтня 2017 року м. Кропивницький 

 

Сьоме засідання дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На сьоме засідання дев’ятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 30 депутатів. Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є. 

 

Шановні присутні! 

19 жовтня відбулося поховання кропивничанина, бійця 57-ої окремої 

мотопіхотної бригади, Безпалова Андрія Івановича, який загинув в зоні 

проведення антитерористичної операції, підірвавшись на вибуховому 

пристрої.  

Прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. 

 

Далі міський голова надав слово тим, хто записався на виступ: 

Сушку В.П., представнику ГО ‟Бойове братство”, який подякував всім 

небайдужим громадянам, депутатам за допомогу збройним силам України та 

вручив депутату Шамардіну О.С. медаль організації і цінний подарунок. 
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Орєшкову Г.М., який озвучив пропозиції щодо поліпшення роботи 

інсультного центру у м. Кропивницькому, порушив питання стосовно 

реорганізації пологового будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” та запропонував 

депутатам міської ради відмінити рішення міської ради від 15.03.2017 № 831 

(вручив міському голові пакет документів).  

Райкович А.П. доручив керівникам виконавчих органів міської ради 

опрацювати документи, надані Орєшковим Г.М., та надати відповідь 

стосовно порушених питань.  

Коротко проінформував присутніх про заходи, проведені на виконання 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у                           

м. Кропивницькому на 2017 рік, а саме повідомив про закупівлю та початок 

роботи на маршрутах містах великогабаритних автобусів. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), порушив питання 

стосовно відсутності подачі тепла до житлових будинків мешканців 

мікрорайону Новомиколаївки.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі сьомого засідання дев'ятої сесії беруть участь: 

Постолатій Артем Сергійович ‒ заступник голови Подільської районної 

у м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні депутати! 

23 жовтня відбулася погоджувальна нарада з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій, в ході якої було погоджено 

перелік додаткових питань до порядку денного дев’ятої сесії, до якого 

включено п’ять питань: 

‟Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася             

поховати померлого”, проект рішення за реєстраційним № 1338; 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                  

від 27 червня 2017 року № 1013 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”, 

проект рішення за реєстраційним № 1339; 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”, 
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проект рішення за реєстраційним № 1340; 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                    

на 2017-2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 1341; 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                               

від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”, проект 

рішення за реєстраційним № 1337 (доопрацьований). Матеріали роздано.  

Надійшла пропозиція перелік додаткових питань до порядку денного 

дев’ятої сесії міської ради взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

Є пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” в оренду земельної ділянки                                          

по вул. Байкальській, 124”, проект рішення за реєстраційним № 1215. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”), 

зауважив, що у депутатів є запитання щодо зазначеного проекту рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мосін О.В. надасть вичерпне пояснення з цього питання в ході його розгляду. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до розгляду питань порядку денного щодо садових 

товариств, які не були підтримані на минулому засіданні сесії міської ради,                     

а саме до розгляду проектів рішень № 1051, 1052, 1058, 1059.  

Якщо у депутатів є зауваження щодо цих питань, то необхідно 

виступити, щоб мати змогу надати громадянам вмотивовану відповідь.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до 

порядку денного дев’ятої сесії міської проект рішення за реєстраційним                         

№ 1215. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. повернутися 

до розгляду проектів рішень за реєстраційними № 1051, 1052, 1058, 1059. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію затвердити доповнення до порядку 

денного дев’ятої сесії міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1167 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, чи є у 

депутатів запити, звернення, запитання? 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), оголосив заяву щодо неприпустимої поведінки працівників поліції 

стосовно громадян під час виконання службових обов’язків та запропонував 
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заслухати керівника Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській 

області з цього приводу.  

Спільно з депутатом Краснокутським О.В. обговорили проблему щодо 

соціального захисту безхатьків, функціонування міського центру обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб.  

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), зачитав проект рішення стосовно звернення депутатів 

міської ради до Президента України, голови Верховної Ради України, голови 

Комітету з питань правової політики та правосуддя, народних депутатів 

щодо створення Антикорупційного суду в Україні та текст звернення. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), вніс пропозицію 

вирішувати зазначене та аналогічні питання шляхом співпраці з народними 

депутатами від відповідних фракцій. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція підтримати депутатський запит Смірнова В.О. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Пінчук В.В., депутат міської ради (голова фракції ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), зачитав депутатський запит стосовно звернення 

депутатів міської ради до голови Верховної Ради, голови Комітету з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, Прем’єр-міністра України, народних депутатів щодо 

недопущення розгляду та прийняття законопроекту ‟Про здійснення 

державного контролю за відповідністю рішень органів місцевого 

самоврядування Конституції та законам України” у запропонованій Урядом 

редакції. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція підтримати депутатський запит Пінчука В.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась              

поховати померлого”. Проект рішення за реєстраційним № 1338. Доповідач                                             

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1168 “Про встановлення розміру допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого 

або особі, яка зобов’язалась поховати померлого” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня                         

2017 року № 1013 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1339. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1169 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 1013 ‟Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1340. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Пропонується внести зміни до даного проекту рішення, які вам роздано. 

Зачитав проект рішення зі змінами. 

 

Райкович А.П.: 

Тобто, резервуються кошти на проведення капітального ремонту                             

вулиці Короленка, які будуть використані на проведення зазначених робіт 

після обрання виконавця системою ‟Рrozorro”. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням змін, озвучених начальником Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1170 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та                          

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                 
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на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1341. Доповідач 

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Шановні депутати! 

В ході засідань постійних комісій міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності пропонувалося внести зміни до Програми утримання, благоустрою 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 

2017-2021 роки, а саме у пункті 1 ‟Капітальний ремонт покрівель житлових 

будинків” замість цифри, яка збільшувала видатки ‟1 362,205 тис. грн”, 

пропонується цифра ‟1 877,583 тис. грн” (збільшення видатків                                            

на 514,778 тис. грн). Інші показники залишаються без змін.  

У міському бюджеті по Програмі утримання, благоустрою та                          

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                 

на 2017-2021 роки загальні видатки збільшуються на 5 674,477 тис. грн з 

урахуванням тих об’єктів, які виносилися на розгляд постійних комісій міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності, з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

Відповів на запитання депутата Цертія О.М. стосовно джерел 

додаткового фінансування. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням змін, озвучених начальником Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1171 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” 

(додається). 
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Депутат Краснокутський О.В. озвучив депутатське запитання 

стосовно термінів відновлення теплопостачання у мікрорайоні 

Новомиколаївка. 

 

Депутати Гамальчук М.П., Смірнов В.О. також підняли питання щодо 

відсутності опалення у дошкільних навчальних закладах міста. Зауваження 

висловив депутат Цертій О.М.  

 

Кухаренко В.І. пояснив механізм інформування депутатів міської ради 

про теплопостачання мікрорайону Новомиколаївки, інших мікрорайонів 

міста та строки виконання аварійно-відновлювальних робіт. 
 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), звернувся до Кухаренка В.І. з проханням розпочати 

виконання робіт на виборчому окрузі № 27, передбачених Програмою 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства 

міста Кропивницького на 2017-2021 роки. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), порушив питання щодо необхідності благоустрою території після 

завершення аварійно-ремонтних робіт поруч з ДНЗ ‟Оленка” та забезпечення 

функціонування зливової системи.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми прийняли рішення стосовно двох важливих програмах. Звертаюся до 

вас з проханням, візьміть під контроль їх виконання. Ці програми підкріплені 

значним фінансовим ресурсом. В них враховано значну частину об’єктів на 

прибудинкових територіях, передбачено проведення ремонтів покрівель. 

Впродовж часу, який залишився, необхідно використати весь потенціал щодо 

проведення ремонтних робіт. Ведіть системні переговори з Головним 

управлінням житлово-комунального господарства.  

 

Демченко М.І. озвучив зауваження стосовно якості роботи 

комунальних служб.  

 

Райкович А.П. наголосив на тому, що депутати повинні долучатися до 

робіт, які проводяться на виборчих округах, та здійснювати контроль за їх 

виконанням. 

 

Кухаренко В.І. відповів на пропозицію депутата Смірнова В.О. 

передбачити учать депутата міської ради у контролі за якістю проведення 

ремонтних робіт на виборчих округах шляхом підписання акту про виконані 

роботи. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                             

2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1337 (доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 

Шановні депутати! 

Підготовка даного проекту рішення обумовлена розпорядженням 

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18.10.2017                      

№ 524-р ‟Про затвердження розподілу додаткових обсягів медичної субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на 2017 рік”, відповідно до якого 

місту Кропивницькому виділені додаткові кошти медичної субвенції.  

Коротко ознайомила депутатів з проектом рішення. 

Враховуючи зміни, внесені до Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                              

на 2017-2021 роки, Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, необхідно внести зміни до 

даного проекту рішення, а саме: 

виключити пункт щодо зменшення видатків на утримання та розвиток 

інфраструктури доріг, замінивши цифри ‟‒ 5 159,699 тис. грн” цифрами                     

‟56,00 тис. грн”; 

збільшити видатки на капітальний ремонт житлового фонду                          

на 514,0 тис. грн, визначивши їх в сумі ‟5 650,109 тис. грн”; 

внести відповідні зміни до додатків 2, 3, 4. 

Збільшення видатків провести за рахунок збільшення доходів 

загального фонду міського бюджету на 5 730,477 тис. грн по податках на 

доходи з фізичних осіб. 

Також в ході розгляду даного проекту рішення постійною комісією 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку була внесена пропозиція погодити перерозподіл 

бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету в межах 

головного розпорядника ‒ відділу сім’ї та молоді, а саме: 

зменшити асигнування за КПК 1113160 ‟Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)”) на суму 28,524 тис. грн; 

збільшити асигнування за КПК 1110180 ‟Керівництво і управління у 

сфері сім’ї та молоді” на суму 28,524 тис. грн, в тому числі: 

КЕКВ 2110 ‟Оплата праці” ‒ (+25,224) тис. грн,  

КЕКВ 2120 ‟Нарахування на оплату праці” ‒ (+3,3) тис. грн). 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Також я озвучував пропозицію, сформовану на підставі звернень 

багатьох колег депутатів, щодо збільшення асигнувань на виплату за 

зверненнями депутатів одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, на 420,0 тис. грн. Комісія 

прийняла рішення доручити фінансовому управлінню спільно з відділом 

соціальної підтримки населення опрацювати це питання.  

Вважаю, що зараз ми можемо збільшити планові надходження по 

податках на доходи з фізичних осіб на 420,0 тис. грн для збільшення 

асигнувань на виплату одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста за зверненнями депутатів. Прошу врахувати мою пропозицію в даному 

проекті рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную розглянути це питання в ході проведення десятої сесії. Тоді 

буде повністю врегульоване та опрацьоване питання стосовно надходжень. 

Поки що такого резерву немає. Фонд щодо надання матеріальної допомоги за 

зверненнями депутатів вже збільшувався.  

 

Далі Райкович А.П., Бочкова Л.Т., Дорохіна Л.В., депутати Цертій О.М., 

Матяшова Л.П., Капітонов С.І., Колісніченко Р.М. обговорили питання 

стосовно перерозподілу бюджетних асигнувань загального фонду міського 

бюджету в межах головного розпорядника ‒ відділу сім’ї та молоді, в частині 

зменшення видатків на оздоровлення і відпочинок дітей у зв’язку із наявністю 

невикористаних коштів на путівки та перерозподілу цих коштів на оплату 

праці працівників відділу. 
 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням змін по Головному управлінню житлово-

комунального господарства? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1172 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 ‟Про міський 

бюджет на 2017 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради, коротко надає роз’яснення щодо проектів рішень.  

Розглядається питання “Про надання Акімову Є.Г. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1065. 

 

Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Прошу відтермінувати розгляд даного проекту рішення для більш 

детального вивчення. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Даний проект рішення погоджений профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Було б набагато краще, якщо б ці питання врегульовувалися в 

міжсесійний період в ході засідань постійних комісій. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Депутат має право ознайомитися з питанням та вивчити його.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відтермінувати розгляд даного проекту рішення. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про надання Цицаковській С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б”. 

Проект рішення за реєстраційним № 863. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це існуючий об’єкт. Але відбувається збільшення. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Цей об’єкт знаходиться на моєму виборчому окрузі. Можу точно 

запевнити, що добудовувати там немає куди. З будівельної та архітектурної 

точки зору там забудовано більше, ніж було можливо.  

Прошу відхилити даний проект рішення і не голосувати за нього.  

 

Райкович А.П. 

Ставлю на голосування пропозицію відтермінувати розгляд даного 

проекту рішення для більш детального розгляду та проведення консультацій. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 5, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН” дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 12”. Проект 

рішення за реєстраційним № 747. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                        

“Про надання ТОВ ‟МАСТЕРБРОК” дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 10”. Проект рішення за 

реєстраційним № 748.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кас’яновій С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 4-а”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1068. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення вже неактуальний. Відбувся перехід права 

власності на майно. До міської ради буде звертатися новий власник. 

Пропоную зняти з розгляду даний проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція зняти з розгляду даний проект рішення. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду на березі р. Сугоклея (біля греблі 

в міському саду)”. Проект рішення за реєстраційним № 1070. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Це питання попередньо піднімалося та не знайшло підтримки. 

Законодавством забороняється проводити приватне будівництво на березі 

річки. Вважаю, що не можна голосувати за це питання. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Одне і те ж саме питання по декілька разів виноситься на розгляд сесій. 

Це питання ми розглядаємо третій або четвертий раз. Треба або відмовляти 

людині, або погоджувати проект рішення. Якщо зараз ми не приймемо 

рішення, то управління щодо регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища знову і знову подаватиме це питання 

на розгляд сесії. 

Я підтримую Михайла Івановича. Потрібно ставити на голосування 

проект рішення про відмову у наданні ФОП Андрійцю І.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду на березі річки Сугоклея (біля греблі в міському саду). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Демченка М.І. прийняти проект 

рішення про відмову у наданні ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на березі 

річки Сугоклея (біля греблі в міському саду). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1173 “Про відмову у наданні                                             

ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду на березі р. Сугоклея (біля греблі 

в міському саду)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду на березі р. Інгул (біля ТЕЦ)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1071. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Є пропозиція остаточно відмовити заявнику і не піднімати більше це 

питання, оскільки в ньому є порушення законодавчих норм.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення про відмову у наданні 

ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду на березі річки Інгул (біля ТЕЦ). Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1174 “Про відмову у наданні                                                   

ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду на березі р. Інгул (біля ТЕЦ)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Бугаєвському С.О. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 24-г”. Проект рішення за реєстраційним № 645. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 30 хвилин. 
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Після перерви о 12.47. 

 

Райкович А.П.: 
Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Райкович А.П.: 

 Після перерви зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

Перед тим, як продовжити розгляд питань порядку денного, пропоную 

заслухати інформацію секретаря міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, проінформував присутніх про День 

депутата, який проводився 19 жовтня 2017 року на тему екологічної ситуації 

в місті, закликав депутатів активніше брати участь в таких заходах. 

Звернувся з проханням надати до управління апарату Кіровоградської 

міської ради інформацію про орієнтовні строки відпусток для планування 

роботи та складання перспективного плану роботи міської ради на 2018 рік. 

Запросив депутатів до участі у конкурсі ‟Посадовець року”. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу                    

ТОВ ‟МАСТЕРБРОК” в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 14”. 

Проект рішення за реєстраційним № 749. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 5, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Розгачову Я.О. договору оренди земельної ділянки по                                  

вул. Шевченка (біля будинку № 15)”. Проект рішення за реєстраційним                            

№ 1077. 

Додається заява депутата Розгачова Р.О. щодо конфлікту інтересів у 

даному питанні. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1175 “Про поновлення Розгачову Я.О. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку                           

№ 15)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Дворцовій, 35/29”. Проект рішення за реєстраційним № 1078. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Алєксєєнку О.І. договору оренди земельної ділянки по                              

просп. Перемоги (біля існуючої автостоянки)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1079. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 5 років та розмір орендної плати на                         

рівні 6 % від нормативної грошової оцінки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 
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охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Дубраві Л.Г. договору оренди земельної ділянки                                                 

по вул. Холодноярській, 27”. Проект рішення за реєстраційним № 1081. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1176 “Про поновлення Дубраві Л.Г. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Холодноярській, 27” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної ділянки по 

просп. Перемоги, 14-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1083. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Тараса Карпи (біля будинку                                 

№ 105/46), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1100. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку                     

№ 7), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1101. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання                    

Деркаченка Ю.О. детально пояснив місце розташування земельної ділянки, 

зазначеної у проекті рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (напроти 

автовокзалу № 2), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1103. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (біля кафе ‟Вояж”), право 

оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 1105. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Деркаченка Ю.О. стосовно відповідності цільового призначення 

земельної ділянки Плану зонування міста. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля кафе ‟Албена”), право 

оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 659. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Заміській, 2-б, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 891. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Яновського (біля входу до ринку), 
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право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 657. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. В’ячеслава Чорновола, 50-а”. Проект рішення за реєстраційним № 482. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 15-г”. Проект рішення за реєстраційним № 661. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Соборній, 27-в”. Проект рішення за реєстраційним № 662. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОСББ ‟Наш дім-24” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування 

багатоквартирного будинку по вул. Лінія 5-а, 24”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1112. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Прошу зняти з розгляду даний проект рішення. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

голова фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний 

край”): 

Пропоную зняти з розгляду даний проект рішення 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. зняти з розгляду 

даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                         

“Про передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” у власність земельної ділянки                                                    

по вул. Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 

3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 3)”. Проект рішення за реєстраційним № 475. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення не підтриманий профільною постійною комісією. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Це питання неодноразово виноситься на розгляд сесії. Є пропозиція 

винести на розгляд постійної комісії проект рішення про відмову щодо 

передачі у власність земельної ділянки. 

 

Владов Р.П.: 

Ми не можемо прийняти таке рішення, тому що вже прийнято рішення 

щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 24. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала                                        

Жадова, 20, корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1113. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1177 “Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Малому А.В. дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по  

вул. Космонавта Попова (біля аптеки)”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 1115. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015                                

№ 4282”. Проект рішення за реєстраційним № 513. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 7, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015                                              

№ 4678”. Проект рішення за реєстраційним № 1116. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015                                 

№ 4345”. Проект рішення за реєстраційним № 1118. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 958”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1119. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟Сервіском” дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

по просп. Промисловому, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1155. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про надання Романенку С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській (біля будинку № 41)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1195. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1178 “Про надання Романенку С.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Казанській (біля будинку № 41)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Різне”.  

 

Депутат Смірнов В.О. (фракція ‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”), 

запропонував більш широко інформувати депутатів та громадськість з 

питань щодо регулювання земельних відносин, які розглядаються міською 

радою. На черговій сесії міської ради розглянути проект рішення № 910, який 

було знято в ході попередньої сесії. Також порушив питання щодо 

заслуховування звітів голів постійних комісій міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, наголосив на прозорості розгляду 

питань щодо регулювання земельних відносин, роботи постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

зазначив, що депутати матимуть можливість заслухати звіти голів 

постійних комісій. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), вкотре порушив питання 

щодо неголосування депутатами міської ради за проекти рішень, які 

стосуються садових товариств. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції ‟ВО ‟Свобода”, 

співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”), запропонував 

доручити виконавчим органам міської ради провести інвентаризацію 
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комуністичних символів та символіки у місті. Висвітлити на офіційному 

сайті міської ради їх перелік та план щодо демонтажу. 

 

Депутати Демченко М.І., Краснокутський О.В. підняли питання 

здійснення заходів щодо соціального захисту безхатьків. 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Рідне 

місто”, депутатська група ‟Рідний край”), підняла питання щодо контролю 

за якістю подачі тепла у дошкільні навчальні заклади міста. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного дев’ятої сесії Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання, розглянуті. Дякую за увагу! 

Дев’ята сесія Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 
 


