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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  52   

восьмого засідання дванадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 06 вересня 2018 року м. Кропивницький 

 

Шановні депутати! 

Шановні запрошені! 

На восьме засідання дванадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання прибуло та зареєструвалося                               

34 депутати, відсутніх 9.  

Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є. 

 

Шановні присутні! 

На превеликий жаль, протягом міжсесійного періоду громада міста 

Кропивницького попрощалася з учасником Операції Об’єднаних Сил 

Михайлом Михайловичем Яровим, гранатометником військової частини                       

А-0666, який загинув 13 серпня 2018 року під час виконання бойового 

завдання у населеному пункті Мар’янка Донецької області, отримавши 

смертельні поранення від підриву на ворожій міні.  

 

19 серпня пішов з життя відомий науковець, фундатор економічної 

школи, Почесний громадянин міста, член Академії економічних наук України, 

Відмінник освіти України, Заслужений працівник народної освіти України, 

доктор економічних наук, професор кафедри ‟Економіка, менеджмент та 

комерційна діяльність” ЦНТУ Леонід Михайлович Фільштейн. 

 

Також 29 серпня вся Україна зі скорботою згадувала про Ілловайську 

трагедію, вшановувала пам’ять сотень українських бійців, які полягли за 

свободу нашої держави у кривавому котлі.  

 

Прошу вшанувати їх світлу пам’ять хвилиною мовчання. 

 

Але життя продовжується, і сьогодні є приємний привід вперше вручити 

художню премію в галузі культури імені Бориса Вінтенка. 

Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради, 

представила переможця художньої премії. 
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Міський голова та секретар міської ради вручили диплом та грошову 

премію першому лауреату міської художньої премії імені Бориса Вінтенка ‒ 

члену Національної Спілки художників України, скульптору Віктору Френчку.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні присутні! 

У роботі восьмого засідання дванадцятої сесії міської ради беруть 

участь: 

Огаль Ірина Павлівна ‒ секретар Новенської селищної ради; 

Кришко Олександр Володимирович - голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович – голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Прокопчук Дмитро Вікторович ‒ керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Шановні депутати! 

Пропоную надати слово представникам громади, які записались на 

виступ. 

 

Міський голова надав слово:  

Кравець В.В., Кунєвій Н.П., які від імені підприємців та жителів 

мікрорайону Новомиколаївка звернулися до депутатів з проханням допомогти 

у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із функціонуванням ринку 

‟Новомиколаївські торгові ряди”.  

Захарченко Є.О., яка озвучила питання, з якими батьки учнів 

загальноосвітніх шкіл міста 30 серпня 2018 року звернулися до міської ради, а 

саме: щодо недоліків у роботі тендерного комітету при проведенні 

закупівель, порушила питання щодо фінансової незалежності 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, прозорого, 

пропорційного, економічно обґрунтованого розподілення коштів між 

закладами освіти. Звернулася з проханням створити комісію по проведенню 

інвентаризації за участю батьків у загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах міста для визначення потреб в оснащенні, проведенні 

ремонтних робіт з метою визначення строків та планування фінансування 

проведення відповідних робіт. Порушила питання щодо необхідності 

створення додаткових груп продовженого дня в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

 

 

 



3 

 

Кушнєровій К.В., яка підняла питання щодо поділу учнів шкіл на підгрупи 

при вивченні навчального предмету ‒ українська мова, та додаткового 

фінансування на вирішення порушеного питання.  

Хворосту А.В., який привітав лауреата міської художньої премії                      

імені Бориса Вінтенка, скульптора Віктора Френчка.  

Орєшкову Г.М., який висловився стосовно відміни виконавчим 

комітетом міської ради пільгового проїзду у міському громадському 

транспорті загального користування для деяких категорій осіб з 

інвалідністю. Міський голова доручив юридичному управлінню спільно з 

управлінням розвитку транспорту та зв’язку надати роз’яснення щодо пільг, 

якими користуються особи з інвалідністю.  

Левицькій З.О., яка звернулася до депутатів допомогти у вирішенні 

проблемних питань, які утворилися стосовно її домоволодіння. Міський голова 

доручив начальнику Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради спільно з представником управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виїхати на місце, 

перевірити і усунути всі недоліки. 

Краснокутському О.В., депутату міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), який від імені 

громадської організації ‟Кіровоградська обласна асоціація ветеранів 

Афганістану” звернувся до міського голови з проханням надати доручення 

виконавчим органам міської ради привести у належний стан пам'ятник 

воїнам-інтернаціоналістам та територію навколо нього.  

Демченку М.І., депутату міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), який доповнив виступ громадянки Левицької З.О. та більш 

детально пояснив ситуацію. 

Верхоломчук В.Ф., яка звернулася з проханням посприяти у розв’язанні 

ситуації, яка утворилися у дворі загального користування будинку за адресою                                                

по вул. Пляжна, 90/66, та допомогти у вирішенні питання щодо  приватизації 

землі. Міський голова запропонував в робочому порядку через депутата 

звернутися до управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища для отримання аргументованої відповіді. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Хочу нагадати, що на минулому засіданні сесії ми зупинилися на 

розгляді питань щодо регулювання земельних відносин. Нерозглянутими 

залишилися питання з додаткового переліку, включеного на четвертому 

засіданні дванадцятої сесії, який налічує 99 питань. Проекти рішень № 1995, 

2005 з цього переліку розглянуті. 

Також вчора відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на якій було 

запропоновано включити до порядку денного дванадцятої сесії 29 додаткових 

питань. Перелік додаткових питань та матеріали щодо них вам роздано. 
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Всі проекти рішень опубліковані на офіційному веб-сайті міської ради 

згідно з чинним законодавством, пройшли обговорення на засіданнях 

профільних постійних комісій. 

Хто за те, щоб включити додаткові питання до порядку денного 

дванадцятої сесії, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Також на погоджувальній нараді до мене звернулися депутати, 

керівники фракцій, які попередили про бажання включити до порядку денного 

питання з голосу. 

Надаю слово депутатам. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Вчора на засіданні постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку було погоджено 

проект рішення міської ради ‟Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет 

на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2074. Прошу включити 

даний проект рішення до порядку денного дванадцятої сесії міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360                            

‟Про міський бюджет на 2018 рік”, проект рішення за реєстраційним № 2074. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

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

Шановні депутати! 
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Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                           

від 27 червня 2017 року № 982 ‟Про затвердження Програми матеріальної 

підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки”, проект 

рішення № 2075. Питання пройшло обговорення та було схвалене 

профільними постійними комісіями. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. включити до 

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 ‟Про 

затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних 

органів на 2017-2018 роки”, проект рішення за реєстраційним № 2075. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Шпунту Є.С. у власність земельної ділянки                                        

по вул. Свободи (біля будинку № 9-а)”, проект рішення без реєстраційного 

номера. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. включити до 

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про передачу 

Шпунту Є.С. у власність земельної ділянки по вул. Свободи (біля будинку                       

№ 9-а)”, проект рішення без реєстраційного номера. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 
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Гамальчук М.П.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про перерозподіл бюджетних призначень по закладах охорони 

здоров'я”, проект рішення за реєстраційним № 2076. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. включити до 

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про перерозподіл 

бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я”, проект рішення за 

реєстраційним № 2076. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Гамальчук М.П.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації 

Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759”, проект 

рішення за реєстраційним № 2081. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. включити до 

порядку денного дванадцятої сесії міської ради ‟Про внесення змін та 

доповнень до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 759”, проект рішення за реєстраційним № 2081. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП”): 

Шановні депутати! 
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Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради два 

додаткових питання: 

‟Про внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 2018 року                         

№ 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”, проект рішення за 

реєстраційним № 2068; 

‟Про затвердження складу комісії з припинення департаменту житлово-

комунального господарства Кіровоградської міської ради”, проект рішення 

без реєстраційного номера. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення 

міської ради від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому                                 

на 2018-2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 2068. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Депутат Зайченко В.В. (фракція політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП”), начальник юридичного управління                              

Смаглюк М.О. пояснили підстави щодо затвердження складу комісії                                  

з припинення департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради. 

 

Райкович А.П.: 

Це технічне питання, яке стосується кадрових змін. Хто за те, щоб 

включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження складу комісії з припинення департаменту житлово-

комунального господарства Кіровоградської міської ради”, проект рішення 

без реєстраційного номера. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
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Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

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

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 23) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”, проект рішення за реєстраційним № 2061. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Віктора Чміленка (біля 

будинку № 23) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проект рішення за 

реєстраційним № 2061. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Дрига В.В.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а) на 

конкурентних засадах (земельних торгах)”, проект рішення за реєстраційним 

№ 2083. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній (біля будинку № 17-а) на конкурентних засадах (земельних 

торгах)”, проект рішення за реєстраційним № 2083. Прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
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Дрига В.В.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки за адресою: між пров. Курінним                        

та СТ ‟Аграрник”, проект рішення за реєстраційним № 2084. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки за 

адресою: між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”, проект рішення за 

реєстраційним № 2084. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Дрига В.В.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про надання Поліщук А.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (у дворі 

будинку № 12)”, проект рішення за реєстраційним № 2085. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання Поліщук А.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12)”, проект рішення за реєстраційним 

№ 2085. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Дрига В.В.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про припинення Меланченку П.Г. права користування земельними 

ділянками по вул. Яновського, 81”, проект рішення за реєстраційним № 2086. 

 



10 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до                             

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про припинення 

Меланченку П.Г. права користування земельними ділянками                                                   

по вул. Яновського, 81”, проект рішення за реєстраційним № 2086. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Дрига В.В.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки                                      

по вул. Комарова (біля будинку № 15)”, проект рішення за реєстраційним                      

№ 2087. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до                             

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відновлення 

(встановлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15) ”, 

проект рішення за реєстраційним № 2087. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради два 

додаткових питання стосовно управління з питань захисту прав дітей міської 

ради: 

‟Про спрямування коштів”, проект рішення без реєстраційного номера 

(кошти державної субвенції на придбання житла для дітей-сиріт); 

‟Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року                    

№ 829 ‟Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту 
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дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”, проект рішення без 

реєстраційного номера (питання, пов’язане з коштами державної субвенції 

та реорганізацією відділу). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про спрямування коштів”, 

проект рішення без реєстраційного номера. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення 

міської ради від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської 

програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання                                      

на 2017-2019 роки”, проект рішення без реєстраційного номера. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Барчан Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 6)” (особа з інвалідністю ІІ групи), 

проект рішення без реєстраційного номера. Питання погоджене профільною 

постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Кролевця А.В. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про передачу Барчан Т.А. 
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безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля 

будинку № 6)”, проект рішення без реєстраційного номера. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Яремчук В.С.: 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про надання Лупандіну М.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б”, 

проект рішення без реєстраційного номера. Питання погоджене профільною 

постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання Лупандіну М.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній, 7-б”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Прийнято. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Холодноярській, 27”, проект рішення без реєстраційного 

номера. Питання було підтримано на позаминулому засіданні сесії, але у 

зв’язку з тим, що земельна ділянка поділена на дві частини, було подано дві 

заяви. Друга заява з технічних причин не розглядалася і не вносилася до 

порядку денного сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Деркаченка Ю.О. включити до 

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про                           
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поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної ділянки                                   

по вул. Холодноярській, 27”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного 

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про зміну Войцю В.В. цільового призначення земельної ділянки по                         

вул. Чайковського, 83/172”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Питання підтримане профільною постійною комісією.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіної К.О. включити до 

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про зміну                          

Войцю В.В. цільового призначення земельної ділянки по                                                       

вул. Чайковського, 83/172”, проект рішення без реєстраційного номера. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Які ще є пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного дванадцятої сесії 

в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1785 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную розглянути питання з додаткового переліку, потім перейти до 

розгляду питань, включених депутатами з голосу. Якщо немає інших 

пропозицій, прошу визначитися і проголосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Відповідно до статті 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, 

чи є в депутатів заяви, оголошення, запитання? 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні депутати! 

На минулому засіданні сесії ми розглядали депутатський запит щодо 

виділення коштів по загальному фонду міського бюджету на поточний ремонт 

початкових класів у навчальних закладах, які беруть участь у освітянській 

реформі ‟Новій українській школі”. На жаль, запит не набрав необхідної 

кількості голосів, але прошу розглянути це питання на наступному засіданні 

сесії за підсумками дев’яти місяців виконання міського бюджету.  

Також до нас як до депутатів міської ради звернулися адміністрації та 

батьківські колективи п’яти навчальних закладів міста, які протягом багатьох 

років спеціалізуються на поглибленому вивченні іноземних мов, з проханням 

зберегти поділ на три групи у класах, які налічують 28 і більше учнів, для 

ефективного виконання програми та якісного викладання предметів.  

Прошу розглянути та вирішити ці питання. 

 

Райкович А.П.: 

Даю доручення заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбі Н.Є., начальнику управління освіти міської 

ради Костенко Л.Д. з п’ятниці по вівторок провести наради та визначитися 

щодо шляхів вирішення порушених питань.  
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Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання ‒ “Про депутатські запити депутатів міської ради”.  

Надаю слово депутату Демченку М.І. 

 

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

Олега Ляшка): 

Оголосив депутатський запит щодо перевірки законності виділення 

земельної ділянки під будівництво житлового будинку по вул. Нижній та 

зачитав вирішальну частину проекту рішення. 

Депутат Капітонов С.І. виступив на підтримку депутатського запита 

Демченка М.І.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Демченка М.І. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 1786 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І.” (додається). 

 

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

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

Оголосив депутатський запит щодо функціонування ринку 

‟Новомиколаївські торгові ряди” та зачитав вирішальну частину проекту 

рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Краснокутського О.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1787 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Краснокутського О.В.” (додається). 
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Табалов А.О., секретар міської ради: 

Зачитав депутатський запит групи депутатів від 31.08.2018                                   

№ 1131/7-дз-г щодо надання інформації про діяльність управління захисту 

економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України та відділу розслідувань особливо тяжких 

злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, а також вирішальну частину проекту рішення. 

Депутат Демченко М.І. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка), 

запропонував доповнити депутатський запит групи депутатів, а саме 

запросити до звіту начальника Кропивницького відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області Авдієнка Д.О. та заслухати інформацію про 

результати діяльності поліції, виконання рішень та доручень міської ради.  

Міський голова запропонував окремо розглянути пропозицію депутата 

Демченка М.І. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

групи депутатів Міської ради міста Кропивницького. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1788 “Про депутатський запит групи 

депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Депутат Демченко М.І. оголосив депутатський запит з вимогою 

запросити до звіту начальника Кропивницького відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області Авдієнка Д.О. Хто за те, щоб підтримати 

депутатський запит депутата Демченка М.І., прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1789 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І.” (додається). 
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Від імені батьків вихованців дитячого навчального закладу ‟Оленка” 

подякував виконавчим органам міської ради за проведені заходи по 

благоустрою території навколо закладу. Звернувся з проханням виконати 

ремонтні роботи території поруч із закладом по вул. Курортній.  

Звернувся до міського голови з проханням під час проведення прес-

конференції у міській раді надати 10 хвилин для висвітлення проблемних 

питань, пов’язаних з річкою Сугоклією. 

 

Депутат Ніжнікова А.О. (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), прокоментувала виступ 

депутата Демченка М.І. щодо необхідності проведення ремонтних робіт по                                  

вул. Курортній поруч з дитячим навчальним закладом ‟Оленка”.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2031. Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1790 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 19.01.2016 № 44” (додається). 

 

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

результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території 

міста Кропивницького за підсумками І півріччя 2018 року”. Проект рішення 

без реєстраційного номера. Доповідач Прокопчук Д.В. ‒ керівник 

Кіровоградської місцевої прокуратури. 

 

Прокопчук Д.В., керівник Кіровоградської місцевої прокуратури: 

Озвучив інформацію про результати діяльності прокуратури на 

території міста Кропивницького протягом І півріччя 2018 року.  
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Депутат Краснокутський О.В. (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з проханням взяти під 

особистий контроль опрацювання депутатського звернення від 23.08.2018 

щодо перевірки фактів порушення посадовими особами місцевої прокуратури 

процесуального керівництва, внаслідок чого виникло порушення прав дитини-

сироти. 

 

Депутат Ларін А.С. (фракція політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК”), запропонував здійснити моніторинг щодо скоєння на території 

міста тяжких злочинів, враховуючи Міську програму профілактики та 

протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки. 

 

Райкович А.П.: 

Зачитав вирішальну частину проекту рішення з даного питання. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1791 “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

прокуратури на території міста Кропивницького протягом І півріччя                

2018 року” (додається). 

 

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

розгляд висновку громадської антикорупційної експертизи”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2022. Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту 

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1792 “Про розгляд висновку громадської 

антикорупційної експертизи” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 

2018 року № 1560 ‟Про затвердження Програми формування                             

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2024. Доповідач 

Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1793 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1560 ‟Про 

затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1422 ‟Про затвердження Програми зайнятості населення                           

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 2029. Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1794 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 ‟Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2018-2020 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2033. Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник 

відділу кадрової роботи міської ради. 

 

Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради: 

Надала інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

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. 

 

Прийнято рішення № 1795 “Про присвоєння звання ‟Почесний 

громадянин міста Кропивницького” (додається). 

 

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

передачу майна військовій частині А1840”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2026. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 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 № 1796 “Про передачу майна військовій частині 

А1840” (додається). 

 

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

переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в                               

м. Кропивницькому у жилі будинки”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 2034. Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради. 
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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 № 1797 “Про переведення садових (дачних) 

будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки” 

(додається). 

 

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

створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження його Статуту”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2027. Доповідач Савченко Т.М. ‒ заступник 

начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1798 “Про створення                           

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження його Статуту” 

(додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішення 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 № 2066. Доповідач Савченко Т.М. ‒ заступник начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1799 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення 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 та доповнень до рішення 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 № 2067. Доповідач 

Савченко Т.М. ‒ заступник начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1800 “Про внесення змін та доповнень                                

до рішення 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). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 

2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2068. Доповідач Савченко Т.М. ‒ заступник 

начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1801 “Про внесення змін до рішення                      

Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про 

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки ” (додається). 

 

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

затвердження складу комісії з припинення департаменту житлово-

комунального господарства Кіровоградської міської ради”. Проект рішення 

без реєстраційного номера. Доповідач Савченко Т.М. ‒ заступник начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1802 “Про затвердження складу комісії з 

припинення департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.12. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 22 депутати, відсутній 21 депутат. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 
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Шановні депутати! 

Пропонується розглянути питання порядку денного “Про затвердження 

передавального акта та перейменування загальноосвітньої школи” (станом на 

01.09.2018). Проект рішення за реєстраційним № 2032. Доповідач                             

Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1803 “Про затвердження передавального акта 

та перейменування загальноосвітньої школи” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2069. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління 

освіти міської ради. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1804 “Про затвердження істотних умов 

договору енергосервісу” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Враховуючи обсяг та зміст інформації, яку ми маємо заслухати, 

пропоную питання “Про забезпечення сталого проходження опалювального 

сезону 2018-2019 років”, проект рішення за реєстраційним № 2072, розглянути 

пізніше. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ‟КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР”. Проект рішення за реєстраційним                                        

№ 2013. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму 

міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1805 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ‟КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ 

ЦЕНТР” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 грудня                

2016 року № 742 ‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в               

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним                  

№ 2035. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1806 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 ‟Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в                                                         

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (додається). 

 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА   ‟АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2036. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник 

управління охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1807 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

‟АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” (додається). 

 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 1 М. КРОПИВНИЦЬКОГО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО”. Проект рішення за реєстраційним № 2037. Доповідач 

Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я міської ради. 

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 № 1808 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА                       

‟ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1                         

М. КРОПИВНИЦЬКОГО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” (додається). 

 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ‟ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 2 М. КРОПИВНИЦЬКОГО” МІСЬКОЇ РАДИ                                  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”. Проект рішення за реєстраційним № 2038. 

Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1809 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА                          

‟ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2                                               

М. КРОПИВНИЦЬКОГО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження передавального Акту майна з балансу комунального закладу 

‟Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” на баланс 

комунального некомерційного підприємства ‟Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини” міської ради міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2039. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник 

управління охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1810 “Про затвердження передавального 

Акту майна з балансу комунального закладу ‟Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини” на баланс комунального некомерційного 

підприємства ‟Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” 

міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

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

затвердження передавального Акту майна з балансу комунального закладу 

‟Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” на баланс 

комунального некомерційного підприємства ‟Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького” міської ради                                                 

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2040.                    

Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я міської 

ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1811 “Про затвердження передавального 

Акту майна з балансу комунального закладу ‟Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” на баланс комунального 

некомерційного підприємства ‟Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кропивницького” міської ради міста Кропивницького” 

(додається). 

 

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

затвердження передавального Акту майна з балансу комунального закладу 

‟Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” на баланс 

комунального некомерційного підприємства ‟Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького” міської ради                                               

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2041. Доповідач 

Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1812 “Про затвердження передавального 

Акту майна з балансу комунального закладу ‟Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” на баланс комунального 

некомерційного підприємства ‟Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кропивницького” міської ради міста Кропивницького” 

(додається). 

 

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

реорганізацію державного закладу ‟Спеціалізована медико-санітарна частина 

№ 19 Міністерства охорони здоров'я України” шляхом перетворення у 

комунальний заклад ‟Медико-санітарна частина м. Кропивницького”.                      
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Проект рішення за реєстраційним № 2065. Доповідач Макарук О.О. ‒ 

начальник управління охорони здоров'я міської ради. 

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Запропонував вирішити долю закладу після проведення фахового 

аудиту.  

 

Макарук О.О., начальник управління охорони здоров'я                              

міської ради: 

Шановні депутати! 

У зв’язку з технічною помилкою необхідно внести зміни до пункту 7 

даного проекту рішення, а саме цифру ‟5” замінити на цифру ‟4”. 

 

Міський голова пояснив, що станом на сьогодні управлінням охорони 

здоров’я розробляється план адаптації, реструктуризації, модернізації 

вищезазначеного медичного закладу в медичний простір міста 

Кропивницького.  

 

Депутат Цертій О.М. (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловив побажання винести на 

широке обговорення пропозиції щодо плану адаптації вищезазначеного 

медичного закладу. 

 

Міський голова проінформував, що питання щодо функціонування  

комунального закладу ‟Медико-санітарна частина м. Кропивницького” буде 

винесено на розгляд сесії міської ради після обговорення на Дні депутата. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1813 “Про реорганізацію державного закладу 

‟Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України” шляхом перетворення у комунальний заклад ‟Медико-

санітарна частина м. Кропивницького” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перерозподіл бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2076. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник 

управління охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1814 “Про перерозподіл бюджетних 

призначень по закладах охорони здоров'я” (додається). 

 

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

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 2070. Доповідач                                     

Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 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. 

 

Прийнято рішення № 1815 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

(додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 759”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2081. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки 

населення міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1816 “Про внесення змін та доповнень до 

Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей 

на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 759” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської  міської ради від 21 листопада                       

2017 року № 1226 ‟Про звільнення від сплати державного мита”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2071. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник 

управління з питань захисту прав дітей 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. 

 

Прийнято рішення № 1817 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської  міської ради від 21 листопада 2017 року № 1226 ‟Про 

звільнення від сплати державного мита” (додається). 

 

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

спрямування коштів”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач 

Тимоховська Т.М. ‒ начальник управління з питань захисту прав дітей міської 

ради. 

 

Тимоховська Т.М., начальник управління з питань захисту прав 

дітей міської ради: 

Пояснила, що кошти пропонується спрямувати на придбання квартир 

дітям-сиротам. 

 



32 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1818 “Про спрямування коштів” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про 

затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”. Проект рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник управління 

з питань захисту прав дітей міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1819 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання                                  

на 2017-2019 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 85                                                

‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2073. Доповідач Ксеніч В.М. ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради. 
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Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва міської 

ради, пояснив, що відповідно до даного проекту рішення здійснюється 

перерозподіл коштів по Програмі капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки між 

об’єктами, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок 

бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького. Також пропонується зняти 5,199 млн грн, які 

направити: 

управлінню розвитку транспорту та зв’язку на закупівлю тролейбусів з 

автономним ходом ‒ 5 млн грн; 

на поточний ремонт покрівлі окремої будівлі ЗОШ № 29 ‒                                       

199,0 тис. грн.  

Відповів на запитання депутатів Бойка С.В., Яремчук В.С. щодо 

перерозподілу видатків по Програмі.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію 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. 

 

Прийнято рішення № 1820 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                  

від 15 лютого 2018 року № 1430 ‟Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                    

на 2018-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2042. Доповідач 

Вергун О.С. ‒ начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської 

ради. 

 

Вергун О.С., начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

міської ради: 

Відповів на запитання депутата Цертія О.М. щодо виконання 

Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку                                   
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у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки, а саме відображення на електронних 

сервісах руху маршрутного транспорту приватних перевізників, обладнання 

маршрутного транспорту пристроями GPS-навігації, строків підключення до 

мережі загального доступу.  

 

Міський голова прокоментував, що питання створення відкритих, 

прозорих умов для організації високоякісних пасажироперевезень в місті є 

надзвичайно серйозним і турбує громаду міста. В питанні буде наведений лад 

і для цього є необхідні важелі впливу. Доручив начальнику управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради Вергуну О.С. взяти на контроль ситуацію 

щодо обладнання приватного маршрутного транспорту пристроями GPS-

навігації та інформувати про строки підключення до мережі.  

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), зауважив, що в рішеннях міської ради треба уникати нагромадження 

зайвої інформації. Запропонував внести технічні корективи до тексту 

проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Бойка С.В. внести технічні корективи 

до проекту рішення. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1821 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430                                   

‟Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки” 

(додається). 

 

Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

У мене є доповнення до виступу начальника управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради Вергуна О.С.  

Вчора відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань  

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів. Комісія підтримала зміни до Програми, але з метою забезпечення 

даної Програми та закупівлі тролейбусів з автономним ходом, прошу 
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включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

договір поруки”, проект рішення без реєстраційного номера. Інформацію з 

цього питання може надати начальник управління розвитку транспорту та 

зв’язку міської ради. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата Бєжана М.М. включити до 

порядку денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про договір поруки”.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

поруки”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач Вергун О.С. ‒ 

начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

Міський голова пояснив, що питання стосується надання дозволу на 

підписання договору поруки щодо участі міської ради в лізинговій програмі 

придбання п’яти тролейбусів для міста Кропивницького.  

Чи будуть запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1822 “Про договір поруки” (додається). 

 

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

затвердження Програми фінансової підтримки органів самоорганізації 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1884. Доповідач Цертій О.М. ‒ депутат міської ради. 
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Пояснив причини щодо розробки проекту Програми фінансової 

підтримки органів самоорганізації населення м. Кропивницького                                       

на 2018-2020 роки, головну мету, основні напрями та принципи реалізації, 

позитивні результати впровадження Програми для життєдіяльності 

громади міста в цілому.  

 

Райкович А.П.: 

Чи будуть запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 

2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2074. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

 

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

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

Постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку була погоджена пропозиція 

за рахунок зменшення резервного фонду міського бюджету                                                   

на суму 403 тис. грн збільшити видатки на виплату заробітної плати по 

управлінню соціального захисту населення Подільської районної у                              

місті Кропивницькому ради. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
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Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

збільшити видатки на управління соціального захисту населення Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради на суму 403,0 тис. грн за рахунок 

зменшення резервного фонду міського бюджету. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Є ще пропозиції щодо даного проекту рішення? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1823 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський 

бюджет на 2018 рік” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 

2017 року № 982 ‟Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2075. Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію 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” – 7. 
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Прийнято рішення № 1824 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 ‟Про 

затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2017-2018 роки” (додається). 

 

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 з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Спочатку пропонується розглянути питання, включені до порядку 

денного за пропозиціями депутатів. 

 

Розглядається питання “Про передачу Шпунту Є.С. у власність 

земельної ділянки по вул. Свободи (біля будинку № 9-а)”. Проект рішення без 

реєстраційного номера.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1825 “Про передачу Шпунту Є.С. у власність 

земельної ділянки по вул. Свободи (біля будинку № 9-а)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                    

по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 23) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2061.  

Повідомляю, що у даному питанні може виникнути конфлікт інтересів, 

тому не буду брати участі у голосуванні.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1826 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Віктора Чміленка (біля 

будинку № 23) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                      

по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а) на конкурентних засадах 

(земельних торгах)”. Проект рішення за реєстраційним № 2083.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1827 “Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій Перспективній 

(біля будинку № 17-а) на конкурентних засадах (земельних торгах)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки за адресою: між пров. Курінним та                                            

СТ ‟Аграрник”. Проект рішення за реєстраційним № 2084.  

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” – 8. 
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Прийнято рішення № 1828 “Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

за адресою: між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (додається). 

 

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

надання Поліщук А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2085.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1829 “Про надання Поліщук А.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12)” (додається). 

 

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

припинення Меланченку П.Г. права користування земельними ділянками по 

вул. Яновського, 81”. Проект рішення за реєстраційним № 2086.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1830 “Про припинення Меланченку П.Г. 

права користування земельними ділянками по вул. Яновського, 81” 

(додається). 

 

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

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення (встановлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова (біля 

будинку № 15)”. Проект рішення за реєстраційним № 2087.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1831 “Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) 

меж земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)” 

(додається). 

 

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

передачу Барчан Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки по                    

вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 6)”. Проект рішення без реєстраційного 

номера.  

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1832 “Про передачу Барчан Т.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 6)” 

(додається). 

 

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

надання Лупандіну М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б”. Проект рішення без 

реєстраційного номера.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 1833 “Про надання Лупандіну М.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 7-б” (додається). 

 

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

поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної ділянки                                      

по вул. Холодноярській, 27”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1834 “Про поновлення ФОП Дубраві Л.Г. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Холодноярській, 27” 

(додається). 

 

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

зміну Войцю В.В. цільового призначення земельної ділянки по                                            

вул. Чайковського, 83/172”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1835 “Про зміну Войцю В.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Чайковського, 83/172” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2018-2019 років”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2072. Доповідач Таран А.В. ‒ заступник 

директора ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”. 
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Необхідність в доповіді щодо забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону 2018-2019 років виникла у зв’язку з тим, що 

підприємство орендує цілісний майновий комплекс. За умовами отримання 

номінацій на опалювальний сезон 2018/2019 років необхідно виконати 

комплекс організаційних і фінансових заходів. Ми повинні мати гарантії, що 

орендне підприємство виконає свої зобов’язання і своєчасно розпочне 

опалювальний сезон в місті, враховуючи, що підприємство забезпечує 2/5 

теплового навантаження по місту в цілому. 

Комунальне підприємство ‟Теплоенергетик” підпорядковане міській 

раді. Ми спільно несемо відповідальність за якість підготовки до 

опалювального сезону, тому немає потреби зараз розглядати питання стосовно 

КП ‟Теплоенергетик”. 

 

Таран А.В., заступник директора ДП ‟Кіровоградтепло”                                           

ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”: 

Зачитав звіт про підготовку об’єктів теплопостачання                                               

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” до роботи в опалювальний період 

2018/2019 років станом на 05.09.2018. 

 

Міський голова наголосив, що міська рада надала                                                           

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” максимальні пільги, тому вимагає 

вжити невідкладних заходів щодо підготовки та вчасного відкриття 

опалювального сезону. 

 

Таран А.В. відповів на запитання депутатів Бойка С.В., Кролевця А.В. 

щодо існуючих перешкод у отриманні номінацій та допуску підприємства до 

опалювального сезону.  

 

Райкович А.П.: 

Надав роз’яснення, що метою заслуховування на засіданні сесії міської 

ради керівництва ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” з питання щодо 

забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2018/2019 років є 

отримання гарантій стосовно готовності та вжиття підприємством всіх 

необхідних адміністративних заходів для забезпечення теплопостачання 

протягом опалювального сезону у місті Кропивницькому. Звернув увагу, що 

громада міста, керівники державних установ, комунальних підприємств 

мають провести розрахунки з підприємством за спожите тепло.  

 

Пропоную прийняти наступне рішення з даного питання: 

1. Взяти до відома звіт дочірнього підприємства ‟Кіровоградтепло” 

товариства з обмеженою відповідальністю ‟Центр науково-технічних 

інновацій Української нафтогазової академії” щодо підготовки підприємства 

до опалювального сезону 2018-2019 років.  

2. Зобов’язати власника дочірнього підприємства ‟Кіровоградтепло” 

товариства з обмеженою відповідальністю ‟Центр науково-технічних 
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інновацій Української нафтогазової академії” врегулювати питання з                             

ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України” та ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо постачання 

природного газу та доповісти на наступній сесії та засіданні виконавчого 

комітету міської ради про готовність підприємства до початку опалювального 

сезону 2018-2019 років. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прокоментував виступ заступника директора ДП ‟Кіровоградтепло”                                           

ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” Тарана А.В., зауважив, що ситуація щодо отримання 

номінацій ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” має контролюватися 

на рівні виконавчих органів, профільним заступником міського голови.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную перейти до голосування по даному питанню. 

Хто те, щоб прийняти проект рішення відповідно до озвучених мною 

пропозицій, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1836 “Про забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону 2018-2019 років” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Анатолію Володимировичу Таран! 

Прошу донести до відома керівництва підприємства рішення міської 

ради, стурбованість депутатів та громади щодо вчасного початку 

опалювального сезону в місті Кропивницькому. 

 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 15.37. 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
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 Зареєструвався 21 депутат, відсутні 22 депутати.  

 

Шановні депутати! 

Прошу повторно зареєструватися. 

 

Проходить повторна реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалися 26 депутатів, відсутні 17 депутати. Кворум, необхідний 

для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання 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 з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

Розглядається питання порядку денного “Про надання Кумпан Л.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вербицького, 37”. Проект рішення за реєстраційним № 1704. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1837 “Про надання Кумпан Л.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вербицького, 37” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 1703. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1838 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

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

надання Шкуренко Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1904. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1839 “Про надання Шкуренко Л.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Романа Шухевича, 3/2” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 1905. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1840 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

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

надання Бордіян Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Керченській (між буд. № 71 та № 73)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1906. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1841 “Про надання Бордіян Т.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Керченській (між буд. № 71 та № 73)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Лисканичу О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Алтайському, 28”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1907. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1842 “Про надання Лисканичу О.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Алтайському, 28” (додається). 

 

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

надання  Ждану С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Зеленогірській, 65”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1908. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
 

Прийнято рішення № 1843 “Про надання Ждану С.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Зеленогірській, 65” (додається). 

 

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

надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по тупику Азовському (біля буд. № 14)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1909. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1844 “Про надання Резніченко Г.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

тупику Азовському (біля буд. № 14)” (додається). 

 

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

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1910. 
 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка) детально пояснив 

проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1845 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1911. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1846 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу Гордієнко М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Затишній, 10”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1912. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1847 “Про передачу Гордієнко М.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Затишній, 10” (додається). 

 

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

передачу Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки по                                                       

вул. Делегатській, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 1913. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1848 “Про передачу Яровенко А.Д. у власність 

земельної ділянки по вул. Делегатській, 20” (додається). 

 

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

передачу Гончаровій В.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                                            

по пров. Алтайському”. Проект рішення за реєстраційним № 1914. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1849 “Про передачу Гончаровій В.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Алтайському” 

(додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1915. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1850 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1916. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1851 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1917. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1852 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1918. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1853 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у спільну сумісну  власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1919. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1854 “Про передачу у спільну сумісну  

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1920. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1855 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1921. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1856 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

“Про передачу Степанову В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Зоряній, 10”. Проект рішення за реєстраційним № 1922. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1857 “Про передачу Степанову В.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Зоряній, 10” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Умрихіну О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по пров. Громадянському, 4-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1923. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1858 “Про передачу Умрихіну О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Громадянському, 4-б” (додається). 

 

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

надання Ліцман В.Р. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1890. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1859 “Про надання Ліцман В.Р. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Столярчуку О.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ялтинській”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1891. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1860 “Про надання Столярчуку О.Ю. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Ялтинській” (додається). 

 

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

надання Малику С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Інгульській (між будинками № 50                             

та № 52)”. Проект рішення за реєстраційним № 1892. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1861 “Про надання Малику С.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Інгульській (між будинками № 50 та № 52)” (додається). 

 

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

передачу Ковальчуку В.М. у власність земельної ділянки                                                       

по вул. Гідросилівській”. Проект рішення за реєстраційним № 2001. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1862 “Про передачу Ковальчуку В.М. у 

власність земельної ділянки по вул. Гідросилівській” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1366. 

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 № 1863 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1893. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1864 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу Жаркову К.В. безоплатно у власність земельної ділянки на розі 

вулиць Сергія Сєнчева та Родникової”. Проект рішення за реєстраційним                                

№ 1894. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1865 “Про передачу Жаркову К.В. безоплатно  

у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та 

Родникової” (додається). 

 

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

передачу Гавриш Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки по                                 

пров. Азовському”. Проект рішення за реєстраційним № 1895. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1866 “Про передачу Гавриш Т.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Азовському” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1896. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1867 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1897. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1868 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1898. 

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. 
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Прийнято рішення № 1869 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу Бучковському К.В. у власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а 

(біля будинку № 33)”. Проект рішення за реєстраційним № 1899. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1870 “Про передачу Бучковському К.В. у 

власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 33)” 

(додається). 

 

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

передачу Кінцурашвілі Т.Т. у власність земельної ділянки по вул. Архітектора 

Достоєвського, 46/2”. Проект рішення за реєстраційним № 1902. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1871 “Про передачу Кінцурашвілі Т.Т. у 

власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 46/2” 

(додається). 

 

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

“Про передачу Єфімовичу Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки на 

розі вулиць Барболіна та Романа Майстерюка”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2002. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка), детально пояснив 

проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1872 “Про передачу Єфімовичу Д.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць Барболіна та 

Романа Майстерюка” (додається). 

 

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

передачу Фоміну І.В. у власність земельної ділянки по вул. Садовій”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1370.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Бойка С.В. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка) детально пояснив 

проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1873 “Про передачу Фоміну І.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Садовій” (додається). 

 

 

 

 



60 

 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1900. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1874 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

надання Марковій В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1719. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1875 “Про надання Марковій В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)” (додається). 

 

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

надання Тарасову В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару, 10”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1999. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Рішення не прийнято. 

 

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

надання Шевері М.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1731. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1876 “Про надання Шевері М.Ф. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Шагіну С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля                                             

буд. № 11, корп. 3)”. Проект рішення за реєстраційним № 1938. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), виступив на підтримку 

проекту рішення. 

 

 Райкович А.П.: 

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. 
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Прийнято рішення № 1877 “Про надання Шагіну С.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля буд. № 11, корп. 3)” (додається). 

 

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

надання Миценку В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22-б)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1940. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, детально пояснив 

проект рішення. 
 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), зауважив, що у проекті рішення не зазначено про те, що заявник має 

інвалідність.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням зауваження, озвученого депутатом Бойком С.В. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1878 “Про надання Миценку В.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22-б)” (додається). 

 

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

надання Подкладенку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-г”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1943. 

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” – 5. 



63 

 

Прийнято рішення № 1879 “Про надання Подкладенку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Андрія Матвієнка, 3-г” (додається). 

 

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

надання Мамедову Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою                      

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля                        

будинку № 22, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 1945. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Рішення не прийнято. 

 

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

надання Опрі К.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля буд. № 22)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1949. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1880 “Про надання Опрі К.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля буд. № 22)” (додається). 

 

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

надання Бугаєнку В.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Академіка Корольова, 3-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2006. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1881 “Про надання Бугаєнку В.О. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Академіка 

Корольова, 3-г” (додається). 

 

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

надання Полтавцю В.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (у дворі                                 

будинку 14/11)”. Проект рішення за реєстраційним № 1432. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1882 “Про надання Полтавцю В.О. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             

по вул. Івана Похитонова (у дворі будинку 14/11)” (додається). 

 

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

надання Моцному Р.В. та Олійник Н.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних, 32”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1954. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1883 “Про надання Моцному Р.В. та                       

Олійник Н.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних, 32” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                            

“Про передачу Сошніковій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 26)”. Проект рішення за реєстраційним                             

№ 1950. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 
 

Прийнято рішення № 1884 “Про передачу Сошніковій Г.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля 

буд. № 26)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Колісніченку М.М. та Драч І.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1951. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 

Рішення не прийнято. 

 

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

передачу Котляру Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Дворцовій (у дворі будинку № 51/44)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1952. 

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” – 9. 

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

передачу Мусіновій А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Шульгиних, 32”. Проект рішення за реєстраційним № 1955. 

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” – 10. 

Рішення не прийнято. 

 

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

“Про передачу Бондаренку С.П. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Можайського, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1956. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1885 “Про передачу Бондаренку С.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Можайського, 2-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                

“Про передачу Луценку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1957. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1886 “Про передачу Луценку О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а” 

(додається). 

 

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

передачу Бондаренку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1958. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1887 “Про передачу Бондаренку О.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля 

котельні)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
На погоджувальній нараді була озвучена пропозиція зняти з розгляду 

питання “Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Харківській, 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1743. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Сидоровій О.В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 17-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1749. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка), щодо 

встановлених строків оренди земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1888 “Про надання Сидоровій О.В. дозволу                            

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо                                                                 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по просп. Винниченка, 17-а” (додається). 

 

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

надання Кіровоградській обласній організації інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів ‟Союз організацій інвалідів України” дозволу                                    

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шевченка¸ 3”. Проект рішення за реєстраційним № 1752. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 7. 

Рішення не прийнято. 

 

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

поновлення Мерошкіній О.Ю. договору оренди земельної ділянки                                     

по вул. Преображенській (біля Центрального ринку)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1763. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1889 “Про поновлення                                                            

Мерошкіній О.Ю. договору оренди земельної ділянки                                            

по вул. Преображенській (біля Центрального ринку)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Кіровоградська виробнича лабораторія ветеринарних 

препаратів” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 92-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1959. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1890 “Про надання ТОВ ‟Кіровоградська 

виробнича лабораторія ветеринарних препаратів” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 92-г” (додається). 

 

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

надання ПП ‟УКРТЕХНОТОРГ” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Смоленській, 2-в”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1961. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Заявляю про наявний конфлікт інтересів у даному питанні, тому не 

братиму участь у голосуванні за проект рішення. 

Підприємство придбало об’єкт нерухомості та оформлює земельну 

ділянку під ним, щоб сплачувати орендну плату. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1891 “Про надання ПП ‟УКРТЕХНОТОРГ” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Смоленській, 2-в” (додається). 

 

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

надання Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1962. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1892 “Про надання Очеретнюку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 29-б” (додається). 

 

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

передачу ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в оренду земельної ділянки по                                                     

вул. Вокзальній, 31-л”. Проект рішення за реєстраційним № 126. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення “Про передачу ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л” (додається). Зупинено 

розпорядженням міського голови міста Кропивницького від 10.09.2018                             

№ 20-р (копія додається). 

 

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

передачу Свиридову О.В. в оренду земельної ділянки по                                                         

вул. Вокзальній, 37/16”. Проект рішення за реєстраційним № 1754. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція змінити строк 

оренди земельної ділянки на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1894 “Про передачу Свиридову О.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37/16” (додається). 

 

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

“Про передачу ПП ‟ЛІДЕР СМ” в оренду земельної ділянки                                                  

по вул. Добровольського, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1963. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція змінити строк 

оренди земельної ділянки на 10 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 1895 “Про передачу ПП ‟ЛІДЕР СМ” в оренду 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 1” (додається). 

 

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

передачу ТОВ КДЦ ‟КДЦ” в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 13”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1964. 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка): 

Чи завершився розгляд судових позовів відносно даної земельної 

ділянки? Чи не нанесемо ми своїм рішенням шкоди? 

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради: 

 Щодо зазначеної земельної ділянки ведуться корпоративні спори. 

Міська рада не бере участі в цьому процесі. Можливо треба відкласти розгляд 

даного питання до з’ясування результатів.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутатів визначитися стосовно даного 

питання в процесі голосування за проект рішення.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 5. 

Рішення не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПАТ ‟НВП ‟РАДІЙ” в оренду земельної ділянки по вул. Академіка 

Тамма, 33/32”. Проект рішення за реєстраційним № 1975. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1896 “Про передачу ПАТ ‟НВП ‟РАДІЙ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Академіка Тамма, 33/32” (додається). 

 

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

поновлення Вітряченку Л.Б. договору оренди земельної ділянки                                                 

по вул. Михайлівській, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1965. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Бойка С.В. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка) детально пояснив 

проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1897 “Про поновлення Вітряченку Л.Б. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Михайлівській, 1” (додається). 

 

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

поновлення ПАТ ‟РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Декабристів, 2/14”. Проект рішення за реєстраційним № 1966. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1898 “Про поновлення ПАТ ‟РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ” договору оренди земельної ділянки по                                                    

вул. Декабристів, 2/14” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                          

“Про поновлення Сергатому Ю.О. договору оренди земельної ділянки                             

по вул. Кропивницького (біля буд. № 14)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1967. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1899 “Про поновлення Сергатому Ю.О. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля                           

буд. № 14)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки                                  

по вул. Героїв України, 28-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1968. 

 

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 4 %. Заявник погоджується з такою 

пропозицією.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1900 “Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-б” 

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

надання Автогаражному кооперативу № 1 ‟Автолюбитель” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки по вул. Ціолковського, 1”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1969. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1901 “Про надання Автогаражному 

кооперативу № 1 ‟Автолюбитель” дозволу на розроблення                            

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Ціолковського, 1” (додається). 

 

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

надання ОК НКК ‟АГРАРНИК” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1970. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1902 “Про надання ОК НКК ‟АГРАРНИК” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ПАРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1971. 
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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 № 1903 “Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 

ПАРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5-а” (додається). 

 

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

надання ПАТ ‟УКРСОЦБАНК” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 25”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1972. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1904 “Про надання ПАТ ‟УКРСОЦБАНК” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Дворцовій, 25” (додається). 

 

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

передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС                                                         

В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне користування земельних ділянок 

по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 1973. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1905 “Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ 

СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 

постійне користування земельних ділянок по м. Кропивницькому” 

(додається). 

 

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

передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне 

користування земельної ділянки по пров. Училищному, 3-а”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1974. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1906 “Про передачу управлінню освіти 

Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної 

ділянки по пров. Училищному, 3-а” (додається). 

 

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

передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне 

користування земельної ділянки по Студентському бульвару, 21”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2003. 

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” – 1. 
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Прийнято рішення № 1907 “Про передачу управлінню освіти 

Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної 

ділянки по Студентському бульвару, 21” (додається). 

 

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

припинення ПВФ ‟Стрілецький” права користування земельною ділянкою на 

розі вул. Полтавської та пров. Об’їзного”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 1976. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 10. 

Рішення не прийнято. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Деркаченка Ю.О. (фракція політичної партії ‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність”) надав детальне роз’яснення по проекту рішення № 1976. 

 

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

припинення ПАТ ‟ВТБ БАНК” права користування земельною ділянкою по 

вул. Вокзальній, 16, корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1977. 

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 № 1908 “Про припинення ПАТ ‟ВТБ БАНК” 

права користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній, 16, корп. 1” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

На вимогу голови фракції політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 

Ніжнікової А.О. оголошується перерва на 5 хвилин.  
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Після перерви о 17.08. 
 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 
 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
 

 Зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 
 

Розглядається питання порядку денного “Про припинення                                       

ПП ‟АЛЬБІОН-ІСТЕЙТ К” права користування земельною ділянкою                               

по вул. Архангельській, 26”. Проект рішення за реєстраційним № 1978. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1909 “Про припинення ПП ‟АЛЬБІОН-                             

ІСТЕЙТ К” права користування земельною ділянкою                                                           

по вул. Архангельській, 26” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про затвердження КЗ ‟Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву–2” технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельної ділянки на перехресті вулиць Курганної, Суворова, 

Барболіна”. Проект рішення за реєстраційним № 1980. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1910 “Про затвердження КЗ ‟Обласна 

спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву–2” 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки на перехресті вулиць Курганної, Суворова, Барболіна” 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля магазину 

‟АТБ”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1984. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1911 “Про затвердження земельної ділянки по                      

вул. Генерала Жадова (біля магазину ‟АТБ”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 16-г”. Проект рішення за реєстраційним № 1551. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1912 “Про надання дозволу на                                      

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                                                     

по вул. Преображенській, 16-г” (додається). 

 

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. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1913 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова, 15-г” (додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1777. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1914 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Ялтинській (біля 

онкодиспансеру)” (додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 6/13”. Проект рішення за реєстраційним № 1778. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1915 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Героїв                                  

України, 6/13” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Асоціації ‟Торговельно-виробничій асоціації ‟Сервіс-Монтаж” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Яновського, 112-к”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1987. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 5. 

Рішення не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

На погоджувальній нараді було запропоновано зняти з порядку денного 

проект рішення міської ради за реєстраційним № 1573 “Про зміну Стеннік Т.А. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Миколи Смоленчука, 4”. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

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

зміну Димитровичу О.В. цільового призначення земельної ділянки                                     

по вул. Садовій, 41/72”. Проект рішення за реєстраційним № 1781. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1916 “Про зміну Димитровичу О.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Садовій, 41/72” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміну Коцюрбі Ю.І. цільового призначення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля кардіодиспансеру)”. Проект рішення за реєстраційним № 1989. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1917 “Про зміну Коцюрбі Ю.І. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Волкова (біля кардіодиспансеру)” 

(додається). 

 

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

зміну Коцюрбі В.Ю. цільового призначення земельної ділянки по                                        

вул. Волкова (біля кардіодиспансеру)”. Проект рішення за реєстраційним                           

№ 1990. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1918 “Про зміну Коцюрбі В.Ю. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Волкова (біля кардіодиспансеру)” 

(додається). 

 

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

надання ТОВ ‟АЛЄКС ТРЕЙД” дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля мосту)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1782. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1919 “Про надання ТОВ ‟АЛЄКС ТРЕЙД” 

дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по                                                          

вул. Кропивницького (біля мосту)” (додається). 

 

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

відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1994. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1920 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень міської ради”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 1996. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1921 “Про внесення змін до рішень міської 

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

внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2011 № 1069”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2004. 

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 № 1922 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.12.2011 № 1069” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Під час перерви надійшла пропозиція від депутатів повернутися до 

розгляду проекту рішення міської ради за реєстраційним № 1952 “Про 

передачу Котляру Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Дворцовій (у дворі будинку № 51/44)”. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, надав детальне 

роз’яснення по проекту рішення № 1952. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Линченка М.Д. 

повернутися до розгляду проекту рішення міської ради за реєстраційним                             

№ 1952 “Про передачу Котляру Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Дворцовій (у дворі буд. № 51/44)”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Розглядається питання “Про передачу Котляру Ю.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 51/44)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1952. 
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Депутат Яремчук В.С. (фракція політичної партії ‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність”) звернула увагу, що на слайді щодо даного 

проекту рішення земельна ділянка розташована по вулиці Архітектора 

Паученка.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Пропоную внести зміни до даного проекту рішення, а саме назву                             

вулиці ‟Дворцова” замінити на назву ‟Архітектора Паученка”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі змінами (додається службова записка). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1923 “Про передачу Котляру Ю.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі                                                      

буд. № 51/44)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Вам розданий перелік знятих, виключених з порядку денного та 

неприйнятих на попередніх засіданнях дванадцятої сесії питань.  

Чи будуть пропозиції щодо цих питань? 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

край”): 

Шановні колеги! 

Вношу пропозицію повернутися до розгляду питань порядку денного, 

які не набрали голосів, а саме: 

“Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Винниченка, 1-г”, проект рішення за реєстраційним № 1592; 

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній”, проект рішення за реєстраційним                         

№ 1804. 

Прошу підтримати мою пропозицію. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка) щодо місця 

розташування земельної ділянки, зазначеної у проекті рішення міської ради          

№ 1804. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Вважаю, що спочатку ми повинні проголосувати за повернення до 

розгляду питань порядку денного, заслухати інформацію від начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради Владова Р.П. стосовно цих питань з демонстрацією 

слайдів на екрані проектора, потім приймати рішення. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкожі Т.П. повернутися 

до розгляду проекту рішення міської ради за реєстраційними № 1592. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Розглядається питання “Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Винниченка, 1-г”. Проект рішення за реєстраційним № 1592. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав проект рішення 

та надав інформацію про місце розташування земельної ділянки, зазначеної в 

ньому, без демонстрації на екрані проектора.  

 

Депутат Яремчук В.С. (фракція політичної партії ‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність”) зауважила, що для прийняття рішень відносно 

питань щодо регулювання земельних відносин депутати мають бачити місце 

розташування земельних ділянок на схемі.  

 

Райкович А.П.: 

Родіоне Петровичу! 

Незалежно від результату розгляду даного проекту рішення прошу 

продемонструвати депутатам місце розташування зазначеної в ньому 

земельної ділянки на схемі. 

Ставлю на голосування пропозиція прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1924 “Про надання Гарькавому Ю.О. та                      

Гарькавій І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкожі Т.П. повернутися 

до розгляду проекту рішення міської ради за реєстраційними № 1804. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Вокзальній”. Проект рішення за реєстраційним № 1804. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1925 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Чи будуть ще пропозиції щодо розгляду питань? Немає. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного ‟Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? 
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Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Зачитала офіційну заяву від фракції політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” в Міській раді міста Кропивницького (додається) 

щодо здійснення тиску на депутатів міської ради зі сторони службових осіб 

Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України. 

 

Райкович А.П.:  

Анно Олександрівно! 

Прошу надати мені можливість розібратися у порушеному питанні.  

 

Доручаю відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії 

з правоохоронними та контролюючими органами, раднику з питань роботи по 

взаємодії з правоохоронними органами опрацювати порушене питання та 

надати мені пропозиції щодо подальших адміністративних дій.  

 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного дванадцятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті.  

Дякую за роботу! 

Дванадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 

 


