УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 53
першого засідання тринадцятої сесії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
від 06 листопада 2018 року

м. Кропивницький

Тринадцяту сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський
голова Райкович А.П.
Міський голова Райкович А.П. та секретар міської ради Табалов А.О.
відзначили обдаровану і талановиту молодь та вручили Свідоцтва
стипендіата міського голови шести студентам вищих навчальних закладів
міста.
Райкович А.П.:
Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади,
журналісти!
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

ради

за

допомогою

Шановні присутні!
На тринадцяту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося
33 депутати. Відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний для проведення
засідання сесії, є.
Тринадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького оголошую
відкритою.
(Звучить Державний Гімн України)
Райкович А.П.:
Шановні присутні!
У роботі тринадцятої сесії міської ради беруть участь:
Фросіняк Руслан Вікторович – голова Подільської районної у місті
Кропивницькому ради;
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Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
Гладкий
Олександр
Михайлович
‒
голова
правління
ВАТ ‟Кіровоградгаз”;
Горбенко Олександр Володимирович ‒ начальник управління кадрового
забезпечення Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області;
Таран Анатолій Володимирович ‒ виконуючий обов’язки заступника
директора з фінансових та економічних питань ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”;
Чельник Олександр Семенович ‒ директор КП ‟Теплоенергетик”;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Шановні депутати!
Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів
постійних комісій міської ради. Є пропозиція обрати до складу робочої
президії голову постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку Волкова І.В. Немає
заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Прошу Ігоря Вікторовича зайняти місце в робочій президії.
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп,
головами постійних комісій розглядалося питання щодо зміни процедури
заслуховування представників громади на сесійних засіданнях. Пропоную
підготувати відповідне рішення та розглянути це питання при розгляді
порядку денного.
Сьогодні я пропоную попрацювати за раніше затвердженою
процедурою.
Надав слово представникам громадських організацій та громадянам
міста, які записалися на виступ:
Дзюбі О.В., який озвучив звернення Міської організації профспілки
працівників освіти і науки України:
щодо оплати праці працівникам дошкільних та позашкільних освітніх
закладів, а саме внесення змін до міського бюджету на 2018 рік в частині
виділення коштів в сумі 2,7 млн грн з метою підвищення з 01 вересня 2018 року
на 10 % посадових окладів педагогічним працівникам закладів дошкільної та
позашкільної освіти;
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про надання пропозицій щодо формування міського бюджету
на 2019 рік;
звернення мешканців гуртожитків про ініціювання питання передачі до
комунальної власності міста Кропивницького гуртожитків, розташованих
по вул. Добровольського, 8 та по вул. Добровольського, 10-а”.
Переверзєву О.Д., який подякував міській владі за роботу, проведену в
напрямку врахування потреб людей з інвалідністю у доступності до установ,
організацій, комунального громадського транспорту, звернув увагу на існуючі
недоліки. Звернувся з пропозицією передбачити у міському бюджеті
на 2019 рік кошти для облаштування універсального рухомого підйомника на
залізничному вокзалі (текст виступу передано начальнику відділу з питань
запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами Шишку О.М. для опрацювання).
Міський голова доручив начальнику управління розвитку транспорту та
зв’язку міської ради Вергуну О.С. підготувати звернення до керівника
регіональної філії ‟Одеська залізниця” ПАТ ‟Укрзалізниця” щодо приведення
у належний стан підйомних пристроїв для посадки пасажирів у вагони.
Жабчик Л.Г., яка порушила проблемні питання у функціонуванні ОСББ.
Кваші С.А., який проінформував присутніх про підсумки проведення
наукової конференції ‟Визвольний рух України 2017-2018”, висловив
зауваження щодо проведення декомунізації у місті Кропивницькому. Від імені
Кіровоградської обласної організації спілки офіцерів України оголосив та
вручив подяку депутату міської ради Терзову Д.С. за вагому допомогу у роботі
організації.
Кубі С.І., який виступив щодо права на пільговий проїзд у міському
пасажирському транспорті осіб з інвалідністю ІІІ групи. Закликав керівників
фракцій у Міській раді міста Кропивницького під час засідання сесії внести
зміни до Регламенту та доручити виконавчому комітету міської ради
розробити проект змін до Програми розвитку міського пасажирського
транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки, а саме
включити до переліку пільгових категорій осіб, які мають право на
безоплатний проїзд в громадському транспорті, осіб з інвалідністю ІІІ групи
(текст виступу передано до управління розвитку транспорту та зв’язку
міської ради).
Рибак Н.М., яка звернулася до депутатів міської ради з проханням
посприяти у реалізації мешканцями гуртожитків права на прийняття у
власність територіальної громади міста нерухомого майна, яке знаходиться
на балансі ПАТ ПМК-37 та надати можливість приватизувати житло.
Шишацькій Н.М., яка порушила питання про недотримання
виконавчими органами міської ради термінів щодо надання відповідей на
звернення громадян (надала звернення). Міський голова доручив начальнику
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради Владову Р.П. терміново надати відповідь на
звернення Шишацької Н.М. та доповісти про причини відсутності відповіді з
порушеного нею питання.
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Гречусі В.М., який порушив проблему щодо систематичного порушення
керівництвом ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” процедури формування тарифів на
водопостачання та водовідведення, незадовільної якості питної води.
Звернувся до депутатів міської ради з пропозицією підтримати вимогу
Олександрійської міської ради призупинити дії щодо встановлення нового
тарифу на водопостачання та водовідведення, розпочати процедуру
моніторингу фінансової діяльності підприємства з метою встановлення
економічно обґрунтованого тарифу. Вніс пропозицію збільшити орендну
плату при передачі земельних ділянок ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.
Хажевському А.Д., який висловив своє невдоволення щодо роботи
органів обласної, міської влади та правоохоронних органів.
Боршуляку О.В., який також порушив питання доступності закладів
міста для осіб з інвалідністю та порушив питання щодо облаштування
універсального підйомника на залізничному вокзалі.
Колісніченку В.Д., який висловився стосовно складної соціальноекономічної ситуації в країні та низького рівня життя пенсіонерів.
Штолю Д.В., який звернувся з проханням вирішити проблему з
безпритульними собаками у місті.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Всі громадяни отримали слово для виступу.
Міський голова запропонував вшанувати пам'ять колишнього керівника
спеціалізованої інспекції Іванова В.А. хвилиною мовчання.
Шановні колеги!
Вам розданий проект порядку денного тринадцятої сесії Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання, який містить 64 питання.
Пропоную даний проект порядку денного тринадцятої сесії міської ради взяти
за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Вчора, 05 листопада 2018 року, відбулась погоджувальна нарада з
керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на
якій депутатами було запропоновано розглянути ще 16 питань. Матеріали вам
роздано. Прошу депутатів оголосити свої пропозиції.
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
На виконання доручення постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
прошу включити до проекту порядку денного тринадцятої сесії міської ради
питання:
‟Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до
Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України про
виділення додаткових коштів”;
‟Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до
Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України та в.о. Міністра
охорони здоров’я України щодо фінансової незабезпеченості галузі ‟Охорона
здоров’я” м. Кропивницького”;
‟Про спрямування коштів”, проект рішення за реєстраційним № 2305
(розподіл коштів державної субвенції);
‟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 за
реєстраційним № 2306 (внесення змін до програми на підставі розподілу
коштів державної субвенції).
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Волкова І.В. (зачитав назви
проектів рішень), прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 35,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання:
‟Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо
неприпустимості підвищення ціни на природний газ для побутових
споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії в рамках
виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та
постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям (крім обсягів, що

6

використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”,
проект рішення за реєстраційним № 2304;
‟Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”, проект рішення за
реєстраційним № 2113.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Цертія О.М., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання:
‟Про уповноваження”, проект рішення за реєстраційним № 2307 (щодо
уповноваження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Мосіна О.В. погоджувати проекти землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та іншу документацію);
‟Про доручення”, проект рішення за реєстраційним № 2308 (стосовно
уповноваження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Мосіна О.В на представництво інтересів міської ради в
підприємствах, установах, організаціях).
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Шамардіна О.С., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
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Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання:
‟Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 1200 ‟Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького
світлофорних об'єктів”, проект рішення за реєстраційним № 2291
(доопрацьований);
‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19 грудня
2017 року № 1263 ‟Про затвердження Програми оптимізації системи
теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”, проект рішення
без реєстраційного номера.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Зайченка В.В., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Табалов А.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи
‟Рідний край”):
Шановні колеги!
За дорученням координаційної ради з питань Громадського бюджету
міста Кропивницького прошу включити до проекту порядку денного
тринадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення міської
ради від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про затвердження Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому
на 2017-2020 роки”, проект рішення за реєстраційним № 2293
(доопрацьований).
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Табалова А.О., прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання:
‟Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року
№ 67 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”, проект рішення за реєстраційним
№ 2292 (доопрацьований);
‟Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для
проведення поховання”, проект рішення за реєстраційним № 2296;
‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих
органів Кіровоградської міської ради” (зі змінами)”, проект рішення без
реєстраційного номера;
‟Про внесення змін до структури і штатів Кропивницького міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, проект рішення без
реєстраційного номера.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Краснокутського О.В., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”,
проект рішення за реєстраційним № 2295.
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Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Линченка М.Д., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 37,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”):
Шановні колеги!
Прошу включити до проекту порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання:
‟Про використання червоно-чорного прапору на території міста
Кропивницького”, проект
рішення
за
реєстраційним №
1793
(доопрацьований).
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської
ради питання відповідно до пропозиції депутата Капітонова С.І., прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 9.
Прийнято.
Шановні колеги!
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп,
головами постійних комісій ми узгодили порядок розгляду питань порядку
денного.
Нагадаю, що ми звернулися до Рудненка О.М., начальника відділу
розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області, до Духна В.М.,
начальника управління захисту економіки в Кіровоградській області
Департаменту захисту економіки Національної поліції України,
щодо надання інформації по питанню ‟Про депутатський запит групи
депутатів Міської ради міста Кропивницького” (рішення міської ради
від 06.09.2018 № 1788), до Авдієнка Д.О., начальника Кропивницького відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області,
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щодо надання інформації по питанню ‟Про депутатський запит депутата
Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І.” (рішення міської ради
від 06.09.2018 № 1789).
Надаю слово Горбенку О.В., начальнику управління кадрового
забезпечення Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області, який прибув на засідання сесії.
Горбенко О.В., начальник управління кадрового забезпечення
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області:
Шановні депутати!
Відповідно до штатного розподілу Національної поліції України та
згідно з Законом України ‟Про Національну поліцію” звітування про
діяльність органів поліції по загальній діяльності передбачено раз на рік. Звіт
висвітлюється в засобах масової інформації. Щодо звернення про звіти
начальника управління захисту економіки в Кіровоградській області, яке
підпорядковується Департаменту захисту економіки Національної поліції
України, начальника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого
управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області та начальника Кропивницького відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області інформую наступне. Зазначені
особи не можуть надавати інформацію на сесіях міської ради.
На підставі вимог Законів України ‟Про Національну поліцію”, ‟Про
статус депутатів місцевих рад” просимо народних депутатів звернутися з
письмовим зверненням безпосередньо до голови Національної поліції або до
Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а також до
начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області з вищезазначених питань для отримання письмової відповіді.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), зауважила, що 06 вересня 2018 року за
результатами розгляду депутатського запиту групи депутатів згідно з
вимогами чинного законодавства та Регламенту Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання міською радою було прийнято рішення
щодо надання інформації по депутатському запиту, а не звіту.
Райкович А.П. пояснив, що враховуючи звернення міської ради щодо
участі у засіданні тринадцятої сесії міської ради керівників правоохоронних
органів, за дорученням начальника Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області Козьякова Р.С. на засіданні сесії присутній
начальник управління кадрового забезпечення Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області Горбенко О.В. для надання
роз’яснення щодо відсутності вищезазначених посадових осіб.
Запропонував у разі необхідності поставити запитання начальнику
управління кадрового забезпечення та перейти до затвердження порядку
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денного тринадцятої сесії міської ради і розгляду питань ‟Про інформацію
начальника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області,
відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня
2018 року № 1788 ‟Про депутатський запит групи депутатів Міської ради
міста Кропивницького”; ‟Про інформацію начальника управління захисту
економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки
Національної поліції України, відповідно до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788 ‟Про депутатський запит
групи депутатів Міської ради міста Кропивницького”; ‟Про інформацію
начальника Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області, відповідно до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1789 ‟Про депутатський запит
депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І.” без
присутності вищезазначених керівників правоохоронних органів.
Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), зауважив, що звернення щодо діяльності
начальника управління захисту економіки в Кіровоградській області
Департаменту захисту економіки Національної поліції України
Духна В.М. були направлені до народних депутатів, на ім’я Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, інших інстанцій. Також народними
депутатами було підтримано три депутатських запити щодо порушеного
питання. Висловив стурбованість щодо відсутності зазначеної посадової
особи на сесійному засіданні.
Горбенко О.В. проінформував, що на адресу міської ради буде
направлена письмова відповідь стосовно причин неявки Духна В.М. на
засідання тринадцятої сесії міської ради та ненадання інформації. Для
отримання відповіді щодо виконання рішень міської ради необхідно
звертатися до Департаменту захисту економіки Національної поліції
України.
Райкович А.П.:
Перед голосуванням за порядок денний тринадцятої сесії міської ради в
цілому я надав слово начальнику управління кадрового забезпечення
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області
Горбенку О.В. Зрозуміло, що наданої ним інформації недостатньо. Тому
пропоную завершити формування порядку денного сесії та перейти до
розгляду питань.
Пропоную зняти з проекту порядку денного тринадцятої сесії міської
ради розгляд проекту рішення за реєстраційним № 2020 ‟Про внесення змін
до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та
персональний склад Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання”. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Пропоную затвердити проект порядку денного тринадцятої сесії міської
ради в цілому з урахуванням включених і знятих питань. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 36,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1926 “Про затвердження порядку денного
тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання” (додається).
Райкович А.П.:
На погоджувальній нараді була погоджена пропозиція розглянути
депутатські запити після розгляду питань:
‟Про інформацію начальника відділу розслідувань особливо тяжких
злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області, відповідно до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788 ‟Про депутатський
запит групи депутатів Міської ради міста Кропивницького”. Інформує
Рудненко О.М. ‒ начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів
слідчого управління Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області.
‟Про інформацію начальника управління захисту економіки в
Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної
поліції України, відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 06 вересня 2018 року № 1788 ‟Про депутатський запит групи депутатів
Міської ради міста Кропивницького”. Інформує Духно В.М. ‒ начальник
управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту
захисту економіки Національної поліції України.
‟Про інформацію начальника Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області,
відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня
2018 року № 1789 ‟Про депутатський запит депутата Міської ради
міста Кропивницького Демченка М.І.”. Інформує Авдієнко Д.О. ‒ начальник
Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області.
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Рудненко О.М. відсутній на засіданні сесії.
Прошу Горбенка О.В., начальника управління кадрового забезпечення
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області,
повідомити про причини його відсутності сьогодні на засіданні сесії.
Горбенко О.В., начальник управління кадрового забезпечення
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області:
Причиною відсутності Рудненка О. М., начальника відділу розслідувань
особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області, є те, що він не є посадовою
особою, яка може звітувати.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ми можемо змінити формат звернення до керівника Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області та запросити
безпосередньо Козьякова Р.С. до участі у сесійному засіданні або
уповноваженого представника поліції.
Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Справа в тому, що відповідь є необґрунтованою і не зовсім коректною.
Рішення про розгляд депутатського запиту групи депутатів стосувалося
надання інформації щодо діяльності, а не звіту. Відповідно до Регламенту,
Законів України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, ‟Про статус
депутатів місцевих рад”, депутати мають право поставити такий запит і він мав
надати нам інформацію.
Райкович А.П.:
Зрозуміло, що Олександр Володимирович Горбенко не має повноважень
звітувати про діяльність Рудненка О.М., тому враховуючи озвучену
інформацію, буде підготовлено звернення щодо участі у сесійному засіданні
відповідних працівників Національної поліції, проінформовано про це
начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області. Я звернуся до нього з особистим проханням відповідно до службових
повноважень делегувати працівників, які будуть компетентними надати
інформацію відносно порушених питань.
Є запитання щодо роботи відділу розслідувань особливо тяжких
злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області? Немає.
Переходимо до розгляду наступного питання щодо інформації
начальника управління захисту економіки в Кіровоградській області
Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788
‟Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста
Кропивницького”.
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Горбенко О.В.:
Управління захисту економіки в Кіровоградській області згідно з
штатним розписом відноситься до Департаменту захисту економіки, який
підпорядкований Національній поліції України. Управління не відноситься до
підпорядкування Головного управління Національній поліції України.
Ларін А.С. звернув увагу присутніх на вимоги статті 88 Закону
України ‟Про національну поліцію”, яка передбачає можливість депутатів
запросити начальника управління захисту економіки в Кіровоградській
області Департаменту захисту економіки Національної поліції України
Духна В.М. для обговорення проблем у діяльності підрозділів управління з
метою обрання найефективніших способів їх вирішення.
Райкович А.П.:
Доручаю начальнику відділу з питань запобігання і виявлення корупції
та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами міської ради
Шишку О.М. та раднику міського голови Храпаку О.В. підготувати звернення
за моїм підписом на ім’я керівника Національної поліції України, до
підпорядкування якого відноситься начальник управління захисту економіки
в Кіровоградській області Духно В.М., щодо надання йому розпорядження
взяти участь у наступному засіданні міської ради.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), повідомила про наявність у неї інформації
щодо діяльності начальника управління захисту економіки в Кіровоградській
області Департаменту захисту економіки Національної поліції України
Духна В.М., а саме стосовно масових фальсифікацій службовими особами
кримінальних справ і проваджень в сфері службових злочинів і корупції, навела
приклади.
Райкович А.П.:
Я звернуся до Духна В.М. та загострю увагу на тому, що депутати
міської ради бажають бачити його у сесійній залі, щоб з’ясувати деякі питання
роботи очолюваного ним підрозділу Національної поліції України.
Ларін А.С. проінформував про заявників, хабародавців, свідків, понятих,
які діють на території Кіровоградської та інших областей. Озвучив
інформацію щодо неправомірної діяльності начальника управління захисту
економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки
Національної поліції України Духна В.М. Повідомив про тиск, який чиниться
на депутатів міської ради, причетних до викриття схем діяльності
зазначеного управління. Навів приклади.
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Ніжнікова А.О. звернулася з проханням надати можливість
висловитися щодо діяльності управління захисту економіки в Кіровоградській
області громадянам, присутнім у сесійній залі.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), висловив свою думку стосовно роботи працівників правоохоронних
органів, а саме щодо незадовільного стану розслідування справ про
правопорушення, вчинені відносно депутатів міської ради.
Райкович А.П. пояснив, що на засіданнях сесій у обговоренні питань
беруть участь та надають інформацію депутати. Звернув увагу, що
представникам громади, які записалися на виступ, вже було надано слово.
Ларін А.С. передав слово сільському голові Івано-Благодатненської
сільської ради, який висловився щодо вчинення відносно нього неправомірних
дій під керівництвом Духна В.М.
Демченко М.І. запропонував висловити Духну В.М. претензії щодо
роботи особисто та повернутися до розгляду питань порядку денного.
Ларін А.С. проінформував, що у сесійній залі присутні близько
15 громадян, які готові надати інформацію стосовно діяльності Духна В.М.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Сьогодні була заслухана інформація громадян з питань щодо
життєдіяльності міста. Вважаю, що зараз не потрібно накаляти ситуацію та
звинувачувати посадових осіб у правопорушеннях. У зв’язку з відсутністю на
засіданні сесії запрошених посадових осіб депутати вправі висловити свою
думку з цього приводу.
Сьогодні на засіданні сесії присутній Горбенко О.В., начальник
управління кадрового забезпечення Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області, якого делегував начальник Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області, щоб заслухати
озвучену депутатами інформацію та донести її до відома керівництва. Потім
буде прийняте відповідне рішення.
Ми будемо звертатися до Духна В.М., Рудненка О.М. стосовно
присутності посадових осіб, які за посадою мають повноваження звітувати.
Керівник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області Козьяков Р.С. запевнив, що діалог буде відкритим і прозорим, тому
сьогодні на засіданні сесії присутній начальник управління кадрового
забезпечення Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області.
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Перше питання ми розглянули. Рішення не приймається, тому що
посадова особа відсутня і інформація не заслухана.
По другому питанню ми почули інформацію від депутатів
Ніжнікової А.О., Ларіна А.С., селищного голови. Ми також не можемо
приймати рішення.
Від імені депутатів буде підготовлене звернення щодо запрошення
Духна В.М. на наступне засідання тринадцятої сесії міської ради.
Марино Олександрівно Смаглюк, доручаю підготувати інформацію
відносно запитань, які є у представників громади до Духна В.М. у сесійній
залі, тому що, на мою думку та на думку окремих депутатів це не відповідає
Регламенту. Запитання можуть задавати тільки депутати, які беруть участь у
сесійному засіданні. Громадяни можуть ставити запитання перед депутатами,
щоб депутати озвучували їх у сесійній залі. Депутат, який виступає з
інформацією, може звертатися безпосередньо до посадової особи, яка звітує.
Треба підготувати роз’яснення депутатам та вказати на правильність
ведення діалогу у сесійній залі.
Якщо є необхідність змінити формат діалогу, а саме за участі
представників громади, представників з регіонів Кіровоградщини, то ми
будемо наполягати, ініціювати та брати участь у такому діалозі.
Шановні депутати!
Авдієнко Д.О., начальник Кропивницького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області, повідомив, що
після повернення з відпустки обов’язково буде присутнім на наступному
засіданні тринадцятої сесії.
Олександре Володимировичу Горбенко!
Будь ласка, передайте стурбованість депутатів, що посадові особи в силу
тих чи інших причин не з’явилися на сесійне засідання та не надали відповідну
інформацію, яка турбує громаду міста. Запрошуємо посадових осіб на
наступне сесійне засідання. Просимо долучитися до вирішення цього питання
начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області Козьякова Р.С.
Шановні депутати!
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 13.46.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
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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.
Шановні депутати!
Я вношу пропозицію включити до порядку денного тринадцятої сесії
міської ради та розглянути додаткове питання ‟Про звільнення Грабенка О.В”.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Депутат Кролевець А.В. (фракція політичної партії ‟Блок Петра
Порошенка ‟Солідарність”), зауважив, що у нього не спрацювала електронна
картка для голосування та запропонував переголосувати.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), запропонував розглянути питання ‟Про звільнення Грабенка О.В” за
участі Грабенка О.В.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Кролевця А.В. переголосувати
пропозицію. З технічних причин не спрацювали електронні картки для
голосування.
Шановні колеги!
У зв’язку з тим, що у депутатів є нарікання щодо електронної системи
‟Рада-В”, прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Я поставлю на голосування пропозицію пізніше.
Розглядаємо питання “Про депутатські запити депутатів міської ради”.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Протягом міжсесійного періоду управлінням апарату Міської ради міста
Кропивницького не зареєстровано жодного письмового депутатського запиту.

18

Тому, якщо у депутатів є депутатські запити, то вони можуть винести їх з
голосу.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Оголосив депутатський запит (додається) щодо внесення змін до
рішення міської ради від 15.02.2018 № 1430 ‟Про затвердження
Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у
м. Кропивницькому на 2018-2019 роки”, а саме до переліку окремих категорій
пасажирів, за проїзд яких в електротранспорті, автобусних маршрутах, що
працюють у звичайному режимі руху та до садово-городніх масивів у весняноосінній період передбачаються компенсаційні відшкодування 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” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1927 “Про депутатський запит депутата
Міської ради міста Кропивницького Краснокутського О.В.” (додається).
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”):
Зачитав текст звернення депутатів Міської ради міста
Кропивницького до Президента України з приводу негайного скасування
рішення Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення
(додається) та зачитав вирішальну частину проекту рішення.
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” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення № 1928 “Про звернення Міської ради міста
Кропивницького до Президента України” (додається).
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), проінформував депутатів про
нову ініціативу команди ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”, а саме
роботу над проектом під назвою ‟Бюджет громади 2019” з метою
врахування пропозицій всіх мешканців щодо головного фінансового документа
міста Кропивницького. Пояснив суть проекту. Запросив депутатів
долучитися до цієї ініціативи.
Райкович А.П.:
Любове Тимофіївно Бочкова!
Даю доручення зібрати робочу групу і розпочати процес формування
міського бюджету на 2019 рік з урахуванням всіх можливостей державного та
обласного бюджетів.
Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Оголосив депутатський запит (додається) щодо підтримки та
популяризації асоціації органів місцевого самоврядування ‟Асоціація міст
України” та відзначення 20-ої річниці відкриття Кіровоградського
регіонального відділення Асоціації міст України. Зачитав вирішальну частину
проекту рішення.
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” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1929 “Про депутатський запит групи
депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається).
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Висловив подяку голові наглядової ради та фінансовому директору
‟НПП ‟Радий” Євгенію Бахмачу та Аліні Бегун, виконавчим органам міської
ради, комунальним службам міста за допомогу у проведенні святкових заходів
з нагоди Дня мікрорайону.
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Проінформував про публікації у друкованих виданнях, які порушують
проблемні питання, пов’язані з безперешкодним доступом та забудовою
берегу річки Сугоклії.
Звернув увагу на необхідність вирішення питання щодо утворення
мешканцями мікрорайону Новоолексіївки сміттєзвалищ на приватних
територіях.
Оголосив усний депутатський запит з вимогою доручити управлінню
Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста
Кропивницького обстежити відповідність затвердженої технічної
документації щодо виділення земельних ділянок громадянам по вул. Нижній
існуючим забудовам.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію підтримати усний депутатський
запит депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 13,
“проти” – 0,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
Демченко М.І. прокоментував результати голосування.
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити? Немає.
Є пропозиція перейти до голосування за пропозицію щодо включення
до порядку денного питання ‟Про звільнення Грабенка О.В.”.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Прошу надати повну інформацію відносно цього питання. Він написав
заяву про звільнення чи це адміністративне рішення?
Райкович А.П.:
Інформація по цьому питанню буде надана в ході його розгляду.
Прошу повернутися та проголосувати за пропозицію міського голови
щодо включення питання ‟Про звільнення Грабенка О.В.” до порядку денного
тринадцятої сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Розглядається питання ‟Про звільнення Грабенка О.В.”.
Відповідно до даного питання підготовлений проект рішення.
Міський голова надав слово Шишку О.М., начальнику відділу з питань
запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами Міської ради, який проінформував що підставою
підготовки проекту рішення є перевищення службових повноважень
заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Грабенком О.В.
Міський голова прокоментував інформацію, надану Шишком О.М. та
зачитав підготовлений проект рішення.
Ставлю на голосування пропозицію 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” – 8.
Прийнято рішення № 1930 “Про звільнення Грабенка О.В.”
(додається).
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

2

0

0

4

6

“НАШ КРАЙ”

7

0

0

0

7

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

0

0

0

2

2
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“Опозиційний блок”

3

0

0

2

5

‟УКРОП”

4

0

0

0

4

Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

0

2

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

1

0

0

0

1

“Рідне місто”

3

0

0

0

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

2

0

0

0

2

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 1867 (доопрацьований).
Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з питань запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 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” – 1,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1931 “Про передачу майна” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194
‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності
‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 2099 (доопрацьований). Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з
питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами 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.
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Прийнято рішення № 1932 “Про внесення змін до рішення
міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про затвердження
Міської програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне
місто” на 2017-2020 роки” (додається).
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 № 2097 (доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник
фінансового управління міської ради.
Даний проект рішення розглянутий постійною комісією міської ради з
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку, погоджений з керівниками фракцій.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
На погоджувальній нараді депутатом Ніжніковою А.О. озвучувалися
доповнення до даного проекту рішення стосовно змін обсягів субвенції з
обласного бюджету для дітей з особливими освітніми потребами.
Розпорядження голови облдержадміністрації було видано 31.10.2018, тому
зміни не враховані у розданому депутатам проекті рішення.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням субвенції з обласного бюджету. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1933 “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 23 лютого
2016 року № 63 ‟Про затвердження Програми інформатизації та електронного
самоврядування ‟Електронне місто” на 2016-2018 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 2064. Доповідач Бабаєва О.В. ‒ начальник відділу
інформаційно-комп’ютерного забезпечення 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” – 2.
Прийнято рішення № 1934 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 ‟Про
затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування
‟Електронне місто” на 2016-2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми
природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018
№ 1429”. Проект рішення за реєстраційним № 2079. Доповідач Владов Р.П. ‒
начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища 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 № 1935 “Про внесення змін та доповнень до
Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого
значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста
Кропивницького від 15.02.2018 № 1429” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звільнення від сплати земельного податку на 2019 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 2082. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
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” – 2.
Прийнято рішення № 1936 “Про звільнення від сплати земельного
податку на 2019 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доповнення до Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 2088. 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” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1937 “Про доповнення до Плану діяльності
Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 2106. 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” – 0,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 1938 “Про затвердження Плану діяльності
Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних
актів на 2019 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 23 лютого
2016 року № 68 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України
‟Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 2089. Доповідач Шевченко А.О. ‒ начальник управління
адміністративних послуг 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” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1939 “Про внесення змін та доповнення до
рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 ‟Про затвердження
Програми реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні
послуги” на 2016 - 2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження передавальних актів”. Проект рішення за реєстраційним № 2090
(доопрацьований). Доповідач Колодяжний С.О. ‒ начальник управління
молоді та спорту 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 № 1940 “Про затвердження передавальних
актів” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання”. Проект рішення за реєстраційним № 2091. Доповідач
Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату 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 № 1941 “Про зняття з контролю окремих рішень
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
готовність підприємств до початку опалювального сезону 2018-2019 років”.
Проект рішення без реєстраційного номера.
Інформують:
Таран А.В. ‒ виконуючий обов’язки заступника директора з фінансових
та економічних питань ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”;
Чельник О.С. ‒ директор КП ‟Теплоенергетик”;
Гладкий О.М. ‒ голова правління ВАТ ‟Кіровоградгаз”.
Надійшла пропозиція розпочати розгляд питання з заслуховування
інформацій теплогенеруючих підприємств.
Надаю слово Тарану А.В.
Є технічна складова, щодо якої вирішувалося питання протягом
підготовчого періоду до опалювального сезону. Підписані акти щодо
готовності підприємства. Це означає, що підприємством проведена відповідна
технічна робота і котельні готові здійснювати процес виробництва теплової
енергії.
Є
адміністративні,
організаційні
питання
взаємостосунків
з ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України”, з ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо отримання
номінацій та погашення заборгованості попередніх років, які надзвичайно
турбують депутатський корпус, не дають можливості гарантувати громаді
міста стабільне постачання теплової енергії та ставить у фінансову залежність
перед ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України” з питань отримання номінацій.
Прошу у доповіді звернути увагу саме на питання щодо фінансового
стану та можливостей отримання номінацій.
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Таран А.В., виконуючий обов’язки заступника директора з фінансових
та економічних питань ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, зачитав
звіт ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” про початок опалювального
сезону 2018/2019 років у м. Кропивницькому (додається).
Відповів на запитання депутата Бойка С.В. щодо існуючих проблем у
отриманні номінацій, варіантів врегулювання цього питання та убезпечення
мешканців міста від небезпеки відключення газопостачання в опалювальний
сезон.
Райкович А.П.:
Я запрошував на сьогоднішнє сесійне засідання керівників і власників
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, проінформував, що питання надзвичайне непросте і
повинно бути розглянуте. В результаті повинно бути прийнято виважене
рішення.
Ситуація наступна. Незважаючи на борги, які є, підприємство отримало
номінацію на невеликий період опалювального сезону. Це дало можливість
розпочати опалювальний сезон з підтримкою міської ради. Надалі ситуація
складається так, що для стабільного отримання номінацій на весь
опалювальний період треба отримати гарантію одного з державних банків
України. Така гарантія не надається. Для отримання гарантії має бути заставне
майно або заставний капітал, якого підприємство не має.
Тому підприємство звертається до депутатів міської ради з питанням,
яке не знаходиться у площині рішень ради, а саме надати безпроцентну позику
або здійснити попередню оплату за вироблену теплову енергію за весь
опалювальний період в сумі 27,0 млн грн. Такої бюджетної та адміністративної
можливості немає до закінчення бюджетного року. Зараз вишукана
можливість надати попередню оплату підприємству в сумі 9,0 млн грн. Але
таким чином затягується рівень залежності від адміністративної,
господарської, фінансової діяльності підприємства до максимуму. Міській
раді стає невигідно співпрацювати з цим підприємством.
Міська рада надала пільгу ‒ зниження до нульової ставки оренди майна.
Це було принципове рішення, яке дало можливість підприємству вирішити
питання фінансової залежності, зняти з-під арешту майно та відкрити рахунки.
Але ми в черговий раз входимо в зону залежності та критичного стану
відносно теплозабезпечення комунальних підприємств та житлового фонду
міста.
Така ситуація є на сьогоднішній день. І ми є заручниками цієї ситуації.
Постійно ведуться переговори на найвищих адміністративних рівнях влади, з
ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України” для того, щоб вирішувати питання щодо
надання тимчасових номінацій. Це ненормальна ситуація. Така ситуація, на
жаль, вимагає радикальних дій.
Надаю слово Чельнику О.С., директору КП ‟Теплоенергетик”.
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Чельник О.С., директор КП ‟Теплоенергетик”:
Шановні депутати!
З 24.10.2018 підприємством розпочато технологічний процес з початку
опалювального сезону. Станом на сьогодні підприємство має укладені
договори з ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України”, діючі договори з
ВАТ ‟Кіровоградгаз”, з УМГ ‟ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ” на транспортування та
розподіл газу. Є номінація на постачання газу.
Враховуючи проблеми, які виникли у минулому році по розрахунках за
спожитий газ, завдячуючи позиції депутатського корпусу та міського голови,
місто надало фінансові гарантії. На сьогоднішній день укладені договори
реструктуризації заборгованості, яку має підприємство за спожитий газ за
минулі періоди. Дякуючи цим гарантіям, підприємство не мало проблем з
укладанням договорів з ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України” та отриманням
номінацій.
На сьогоднішній день підприємство має наступний технічний стан.
ТЕЦ працює в штатному режимі, подає теплоносій до всіх закладів як
бюджетної та соціальної сфери, так і до помешкань громадян. Є певні
проблеми, пов’язані із станом мереж, але вони оперативно усуваються
підприємством.
Крім того, підприємство здійснює теплопостачання медичних закладів:
КЗ ‟Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги”,
Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни;
КЗ ‟Центральна міська лікарня”.
Котельні працюють в штатному режимі. За клопотанням керівників цих
закладів подача теплоносія була розпочата раніше ніж для всього міста.
Проблем у теплопостачанні цих закладів не існує.
Також за сприяння міського голови та депутатів міської ради
виділені кошти на реконструкцію котельні у селищі Новому, яка раніше
щороку в результаті роботи давала 12-мільйонні збитки. Котельня повністю
модернізована. Зараз проходить налагодження роботи. Проводиться заміна
деяких елементів на котлах. У динаміці котельня споживає в рази менше газу
(за аналогічний період минулого року спожито газу на 62 000 куб. метр газу).
Але підприємство має і фінансові труднощі: невідшкодована різниця в
тарифах в сумі 99,0 млн грн, дебіторська заборгованість зі сплати за надані
послуги населенню в розмірі 11,6 млн грн, заборгованість по розрахунках з
підприємством від ДП ‟Енергоринок” в сумі 17,0 млн грн.
У зв’язку з цим підприємство має труднощі з фінансуванням своєї
поточної діяльності: заробітна плата, податки, погашення заборгованості по
реструктуризованих боргах.
Підприємство має укладені договори. Номінації проходять подекадно.
Здійснюється постійне подовження номінацій підприємству.
Станом на сьогодні підприємство має як технічні, так і фінансові
можливості для продовження своєї діяльності для надання послуг з
теплопостачання.
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Надав письмову інформацію про готовність підприємства до
опалювального сезону (додається).
Відповів на запитання депутата Цертія О.М. щодо проведення
попередніх розрахунків за послуги з теплопостачання населенню у зв’язку з
підвищенням ціни на газ. Пояснив процедуру формування тарифу, а також
зауважив, що у структурі тарифу вартість газу складає понад 80 %.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), зауважила, що надходять звернення від
мешканців селища Нового щодо низької температури батарей у
помешканнях.
Райкович А.П.:
Запрошую
до
ВАТ ‟Кіровоградгаз”.

слова

Гладкого

О.М.,

голову

правління

Гладкий О.М., голова правління ВАТ ‟Кіровоградгаз”:
Шановні депутати!
Нещодавно у м. Кропивницькому розпочався опалювальний сезон.
Підприємства теплокомуненерго отримали необхідні ліміти газу або номінації
та почали надавати послуги по централізованому опаленню населенню міста,
організаціям та бюджетним установам.
КП ‟Теплоенергетик” отримало номінацію на першу декаду листопада
від НАК ‟Нафтогаз України” завдяки активній підтримці міста.
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” отримало номінацію не від
НАК ‟Нафтогаз України”, як раніше, а від комерційного постачальника.
На листопад місяць було спочатку заявлено 41 тис. м3 газу. Фактичне
споживання газу за п’ять діб листопада склало 392 тис. м3. Зараз погоджується
нова номінація на листопад у розмірі 500 тис. м3.
Якщо брати середньодобове споживання газу ДП ‟Кіровоградтепло”
на рівні 75 тис м3, то підприємство вичерпає ліміт споживання газу завтра,
07 листопада, за пів дня.
Також повідомляю, що у листопаді минулого року споживання газу було
на рівні 4 700 тис. м3. Якщо припустити, що середньодобове споживання газу
у листопаді цього року складе 75 тис. м3, загальний обсяг спожитого газу
складе 2 350 тис. м3. Тобто, навіть якщо ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” отримає номінацію на 500 тис. м3, цього обсягу буде
недостатньо для роботи протягом місяця.
Хотілося б зосередити увагу депутатів на вартості газу, придбаного у
комерційного постачальника. З урахуванням підвищення ціни на газ для
населення та підприємств теплокомуненерго на 23,5 % різниця між вартістю
газу ПСО (8 361,85 грн) та ринковою вартістю газу у листопаді (12 895,0 грн)
складає 54 % або 4 533,15 грн.
Таким чином, підприємство ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”
не розрахувавшись з ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України” за ціною нижчою за
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ринкову, закупило всього чверть необхідного на місяць газу за ринковими
цінами.
Для того, щоб отримати номінацію від ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України”,
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” мало б сплатити 40 434 тис. грн.
Для придбання газу на листопад підприємство має сплатити 29 465 тис. грн
комерційному постачальнику, з яких оплачена лише чверть.
Питання лише одне ‒ чи зможе ДП ‟Кіровоградтепло”
ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” і далі закуповувати газ за комерційними цінами, які на
50 % вищі за спеціальні ціни для населення та теплогенеруючих підприємств,
та як це вплине на фінансовий стан підприємства.
Райкович А.П.:
Надаю слово заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради. Прошу прокоментувати ситуацію, яка склалася і
внести пропозицію.
Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради:
Шановні депутати!
Шановний головуючий!
Після завершення опалювального сезону 2016/2017 виникли проблемні
питання, які треба було врахувати перед підготовкою до опалювального
сезону 2018/2019.
Кожному підприємству були поставлені чіткі завдання, які потрібно
було виконати до початку опалювального сезону, та встановлені чіткі строки
їх виконання. З технічного боку підприємства виконали ці завдання і котельні
були підготовлені.
Єдиним залишалося питання щодо отримання номінацій. Після
закінчення опалювального сезону 2016/2017 від керівників орендного
підприємства надходила інформація про те, що керівництво займається цим
питанням та очікує на погодження державним банком гарантій, які згідно з
Законом України № 1730 ‟Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та
підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті
енергоносії” дадуть можливість реструктурувати борги попередніх періодів.
При обговоренні питання в ході зустрічей, на комісіях ми бачили єдиний
шлях ‒ діяти за цією процедурою та отримати номінацію на весь
опалювальний період 2018/2019.
За завданням міського голови я спілкувався з керівництвом
ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз України”. Було чітко вказано, що міська рада не має
права надавати гарантії приватній юридичній особі, а лише комунальному
підприємству, що і було зроблено по КП ‟Теплоенергетик”. Тому комунальне
підприємство отримує номінацію подекадно. На жаль цього не відбувається
відносно
орендного
підприємства.
На
колегіях
при
голові
облдержадміністрації постійно піднімалося питання щодо забезпечення
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проходження опалювального сезону. Маючи відповідну інформацію від
керівництва орендного підприємства, я надавав інформацію, що станом на
сьогодні підприємство не має гарантій від жодного державного банку.
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” отримало номінацію завдяки
купівлі газу у комерційного підприємства за ринковою вартістю. Обсягів
запозиченого газу по номінації вистачить лише на певний період роботи
котелень.
Враховуючи озвучену інформацію, роботу, проведену виконавчими
органами міської ради, підготовлений проект рішення.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ви також переймаєтеся проблемою щодо теплозабезпечення міста в
цілому.
Питання, яке нам потрібно вирішувати, знаходиться в адміністративній
площині. Дуже важливо правильно і якісно виконати функцію управління
містом в опалювальний сезон.
Міська рада вжила значних заходів для покращення матеріального стану
ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” та створення можливості для більш
ефективної роботи підприємства в рамках, визначених ПАТ ‟НАК ‟Нафтогаз
України”.
Тому пропонується прийняти проект рішення з даного питання
наступного змісту (зачитав).
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1942 “Про повернення з оренди цілісного
майнового комплексу державного комунального підприємства теплових
мереж ‟Кіровоградтеплоенерго” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 30 хвилин.
Після перерви о 16.26.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
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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 затвердження
дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями
м. Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2100. Доповідач
Кухаренко В.І. ‒ начальник 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” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1943 “Про затвердження дислокацій
технічних
засобів
регулювання
дорожнім
рухом
вулицями
м. Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
створення комунальних установ ‟Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської
ради міста Кропивницького, ‟Інклюзивно-ресурсний центр № 2” Міської ради
міста Кропивницького, ‟Інклюзивно-ресурсний центр № 3” Міської ради
міста Кропивницького. Проект рішення за реєстраційним № 2096
(доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти
міської ради.
Костенко Л.Д., начальник управління освіти міської ради, зауважила,
що депутатам розданий доопрацьований проект рішення, погоджений
постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
молоді і спорту та соціальної політики.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований 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” – 1.
Прийнято рішення № 1944 “Про створення комунальних
установ ‟Інклюзивно-ресурсний центр № 1” Міської ради
міста Кропивницького, ‟Інклюзивно-ресурсний центр № 2” Міської ради
міста Кропивницького, ‟Інклюзивно-ресурсний центр № 3” Міської ради
міста Кропивницького” (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 соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”. Проект
рішення за реєстраційним № 2098 (доопрацьований). Доповідач Ксеніч В.М. ‒
начальник управління капітального будівництва 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 № 1945 “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
затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових
комплексів комунальних підприємств територіальної громади міста
Кропивницького після припинення або розірвання договору оренди”. Проект
рішення за реєстраційним № 2080. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник
управління комунальної власності 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” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1946 “Про затвердження Порядку повернення
орендованих цілісних майнових комплексів комунальних підприємств
територіальної громади міста Кропивницького після припинення або
розірвання договору оренди” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1188
‟Про
затвердження
переліку
об'єктів
комунальної
власності
м. Кропивницького, які підлягають приватизації”. Проект рішення за
реєстраційним № 2101. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління
комунальної власності 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 № 1947 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 21 листопада 2017 року № 1188 ‟Про затвердження переліку
об'єктів комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають
приватизації” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
деякі питання, пов’язані з приватизацією об’єктів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького”.
Проект рішення за реєстраційним № 2102. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник
управління комунальної власності 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” – 2.
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Прийнято рішення № 1948 “Про деякі питання, пов’язані з
приватизацією об’єктів, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня
2018 року № 1595 ‟Про припинення комунального закладу ‟Амбулаторія
загальної практики-сімейної медицини” шляхом перетворення (реорганізації)
у комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним
№ 2103 (доопрацьований). 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” – 2.
Прийнято рішення № 1949 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1595 ‟Про
припинення комунального закладу ‟Амбулаторія загальної практикисімейної медицини” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне
некомерційне підприємство” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня
2018 року № 1596 ‟Про припинення комунального закладу ‟Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення
(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за
реєстраційним № 2104 (доопрацьований). 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” – 2.
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Прийнято рішення № 1950 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 ‟Про
припинення комунального закладу ‟Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у
комунальне некомерційне підприємство” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня
2018 року № 1597 ‟Про припинення комунального закладу ‟Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення
(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за
реєстраційним № 2105 (доопрацьований). 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” – 2.
Прийнято рішення № 1951 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597 ‟Про
припинення комунального закладу ‟Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у
комунальне некомерційне підприємство” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня
2017 року № 833 ‟Про затвердження Програми розвитку галузі охорони
здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки”. Проект рішення за
реєстраційним № 2109. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління
охорони здоров'я міської ради.
Макарук О.О., начальник управління охорони здоров'я міської ради,
зауважила про зміни до даного проекту рішення, які озвучені та погоджені
постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в
цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

38

Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1952 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833
‟Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час
доби в межах міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним
№ 2298. Доповідач Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської
ради.
Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Шановні депутати!
Вашій увазі пропонується проект рішення “Про встановлення заборони
продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв,
вин столових суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) у визначений час доби в межах міста Кропивницького”.
Підставою для внесення даного проекту рішення стали зміни до Закону
України ‟Про місцеве самоврядування”, яким доповнені повноваження
міських рад. Тепер міська рада своїми рішеннями може встановлювати часову
заборону на продаж алкоголю в магазинах. Проект рішення розроблений як
регуляторний акт, погоджений Державною регуляторною службою України.
зауважень щодо проекту рішення не надходило.
Просимо встановити таку заборону, тому що вона має позитивну
динаміку, в тому числі зменшення алкоголізму серед неповнолітніх,
зменшення випадків порушення тиші.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), підтримав проект рішення та звернув увагу на необхідність
паралельно вирішувати інші питання щодо незаконного виробництва та
торгівлі алкоголем.
Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Відповідно до експертного висновку запропонований проект рішення
відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України ‟Про засади державної
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регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Пропозиції до
даного проекту рішення у уповноваженого органу ‒ Державної регуляторної
служби України, відсутні. Проект рішення погоджений профільною
постійною комісією.
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” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1953 “Про встановлення заборони продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) у визначений час доби в межах міста Кропивницького”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263”. Проект рішення
за реєстраційним № 2107. 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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1954 “Про реорганізацію виконавчого органу
та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня
2014 року № 3263” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
реформування друкованого засобу масової інформації та редакції газети”.
Проект рішення за реєстраційним № 2112. Доповідач Якунін С.В. ‒ начальник
відділу по роботі із засобами масової інформації 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” – 3.
Прийнято рішення № 1955 “Про реформування друкованого засобу
масової інформації та редакції газети” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін 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
№ 2092 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 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” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1956 “Про внесення змін 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).
Кухаренко В.І. на запитання депутата Демченка М.І. щодо
облаштування тротуарних доріжок у мікрорайоні Новоолексіївка пояснив,
що з об’єктів, які не будуть виконані у поточному році, кошти зняті.
Райкович А.П.:
Вікторе Івановичу Кухаренко!
Кошти на роботи з облаштування тротуарної частини мають бути
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передбачені на майбутнє.
Це питання непросте, тому що люди порушили правила містобудування
та розширили межі своїх земельних ділянок до газонних частин.
Зимовий період дає змогу через правоохоронні органи, за допомогою
судових рішень встановити правильні межі та змонтувати тротуарну частину.
Розглядаємо 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 № 2093 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒
начальник 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” – 2.
Прийнято рішення № 1957 “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 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
№ 2094 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 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” – 3.
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Прийнято рішення № 1958 “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.:
Є пропозиція перейти до розгляду питань з додаткового переліку.
Розглядаємо питання порядку денного “Про звернення депутатів
Міської ради міста Кропивницького до Кабінету Міністрів України
та Міністерства освіти і науки України про виділення додаткових коштів”.
Проект
рішення
без
реєстраційного
номера.
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” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1959 “Про звернення депутатів Міської ради
міста Кропивницького до Кабінету Міністрів України та Міністерства
освіти і науки України про виділення додаткових коштів” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Прем’єр-міністра
України, Кабінету Міністрів України та в.о. Міністра охорони здоров’я
України щодо фінансової незабезпеченості галузі ‟Охорона здоров’я”
м. Кропивницького”. Проект рішення без реєстраційного номера. 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” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1960 “Про звернення депутатів Міської ради
міста Кропивницького до Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів
України та в.о. Міністра охорони здоров’я України щодо фінансової
незабезпеченості галузі ‟Охорона здоров’я” м. Кропивницького”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про спрямування коштів”. Проект рішення за реєстраційним № 2305.
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” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1961 “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 за
реєстраційним № 2306. 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” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1962 “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
звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо
неприпустимості підвищення ціни на природний газ для побутових
споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії в рамках
виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та
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постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”.
Проект рішення за реєстраційним № 2304. Доповідач Цертій О.М. ‒ депутат
міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зачитав резолютивну частину
звернення та проект рішення.
Відповів на запитання депутата Ніжнікової А.О., чому фракція
політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” не підтримала
ініціативу фракції політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” щодо
скликання позачергової сесії міської ради для розгляду аналогічного питання.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 11.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним
№ 2113. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища міської ради.
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” – 4.
Прийнято рішення № 1963 “Про надання дозволів на розроблення
проектів
землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок
учасникам АТО” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
уповноваження”. Проект рішення за реєстраційним № 2307. Доповідач
Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
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” – 4.
Прийнято рішення № 1964 “Про уповноваження” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
доручення”. Проект рішення за реєстраційним № 2308. Доповідач
Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Прошу доповнити пункт 1 даного проекту рішення абзацом щодо
укладання договорів земельного сервітуту.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в
цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1965 “Про доручення” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 1200 ‟Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького
світлофорних об'єктів”. Проект рішення за реєстраційним № 2291
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(доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 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” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1966 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 21 листопада 2017 року № 1200 ‟Про надання згоди на безоплатну
передачу з державної власності до комунальної власності територіальної
громади м. Кропивницького світлофорних об'єктів” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 2017 року
№ 1263 ‟Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у
місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник 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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1967 “Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 19 грудня 2017 року № 1263 ‟Про затвердження
Програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому
на 2017-2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про
затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі)
у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 2293 (доопрацьований). Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту
з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління
економіки 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” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1968 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про затвердження Програми
реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому
на 2017-2020 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2292
(доопрацьований). Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
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.
Прийнято рішення № 1969 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків
на 2016-2018 роки” (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 № 2296. 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.
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Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1970 “Про виділення
відшкодування додаткових витрат для проведення
(додається).

коштів на
поховання”

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року
№ 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради” (зі змінами)”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідач Краснокутський О.В. ‒ директор
Кропивницького міського центру соціальних cлужб для сім’ї, дітей та молоді.
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 № 1971 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про
структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради” (зі змінами)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до структури і штатів Кропивницького міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідач Краснокутський О.В. ‒ директор
Кропивницького міського центру соціальних cлужб для сім’ї, дітей та молоді.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1972 “Про внесення змін до структури і штатів
Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проект рішення за
реєстраційним № 2295. 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” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1973 “Про затвердження істотних умов
договору енергосервісу” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
За пропозицією депутата Капітонова С.І. пропоную відтермінувати на
наступне засідання розгляд питання порядку денного “Про використання
червоно-чорного прапору на території міста Кропивницького”, проект
рішення за реєстраційним № 1793 (доопрацьований).
Шановні депутати!
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.
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Розглядається
питання
порядку
денного
“Про
надання
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Районній, 10”.
Проект рішення за реєстраційним № 2048.
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” – 7.
Прийнято
рішення
№
1974
“Про
надання
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Районній, 10”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Руслана
Слободянюка, 213-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2049.
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.
Прийнято
рішення
№
1975
“Про
надання
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Руслана
Слободянюка, 213-б” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 102”. Проект
рішення за реєстраційним № 2051.
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” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1976 “Про надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ”
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 102” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Курганній, 58”. Проект рішення за
реєстраційним № 2052.
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” – 6.
Прийнято рішення № 1977 “Про надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ”
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) по вул. Курганній, 58” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по пров. Аджамському, 6-а”.
Проект рішення за реєстраційним № 2196.
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
№
1978
“Про
надання
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельних
ділянок
по
пров. Аджамському, 6-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. Кропивницькому”.
Проект рішення за реєстраційним № 2197.
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
№
1979
“Про
надання
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. Кропивницькому”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна”. Проект
рішення за реєстраційним № 2198.
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” – 5.
Прийнято
рішення
№
1980
“Про
надання
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки на
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розі вулиць Полярної та Районного бульвару”. Проект рішення за
реєстраційним № 2218.
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
№
1981
“Про
передачу
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки на розі
вулиць Полярної та Районного бульвару” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ТОВ ‟ЛНК” в оренду земельної ділянки по вул. Байкальській
(біля міського сміттєзвалища)”. Проект рішення за реєстраційним № 2301.
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 № 1982 “Про передачу ТОВ ‟ЛНК” в оренду
земельної ділянки по вул. Байкальській (біля міського сміттєзвалища)”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” договорів оренди земельних
ділянок по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 2223.
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.
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Прийнято
рішення
№
1983
“Про
поновлення
ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” договорів оренди земельних ділянок
по м. Кропивницькому” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Кіровоградській районній раді Кіровоградської області дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Дарвіна, 21/26”. Проект рішення за реєстраційним № 1861.
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 № 1984 “Про надання Кіровоградській районній
раді Кіровоградської області дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дарвіна, 21/26”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Кіровоградській районній раді Кіровоградської області дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Дарвіна, 23, 25, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 1862.
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 № 1985 “Про надання Кіровоградській районній
раді Кіровоградської області дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дарвіна, 23,
25, 29” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
КІРОВОГРАДСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ
ЦЕНТРУ
З
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по
місту Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 2057.
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 № 1986 “Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок по місту Кропивницькому”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ № 1 дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки по вул. Олени Журливої, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2058.
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 № 1987 “Про надання ПОЛОГОВОМУ
БУДИНКУ № 1 дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. Олени Журливої, 1” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання КЗ ‟МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ
М. КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
по вул. Ганни Дмитрян, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2232.
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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” – 4.
Прийнято рішення № 1988 “Про надання КЗ ‟МІСЬКА
ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 1”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ НАРОДНОЇ
ТВОРЧОСТІ дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
по вул. Гоголя, 66/50”. Проект рішення за реєстраційним № 2234.
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 № 1989 “Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Гоголя, 66/50” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Кропивницькому коледжу харчування та торгівлі дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Леоніда Куценка, 5”. Проект
рішення за реєстраційним № 2235.
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” – 1.
Прийнято рішення № 1990 “Про надання Кропивницькому коледжу
харчування та торгівлі дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
по вул. Леоніда Куценка, 5” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській
області дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по м. Кропивницькому”.
Проект рішення за реєстраційним № 2236.
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 № 1991 “Про надання Головному управлінню
Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
Полтавському
казенному
експериментальному
протезноортопедичному підприємству дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
проїзду Тінистому, 8”. Проект рішення за реєстраційним № 2237.
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.
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Прийнято рішення № 1992 “Про надання Полтавському казенному
експериментальному протезно-ортопедичному підприємству дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по проїзду Тінистому, 8”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ДП ‟Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2” Державного
агентства резерву України дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по просп. Інженерів, 2”. Проект рішення за
реєстраційним № 2240.
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 № 1993 “Про надання ДП ‟Кіровоградський
комбінат хлібопродуктів № 2” Державного агентства резерву України
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) по просп. Інженерів, 2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Великій Пермській, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 2241.
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 № 1994 “Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій
Пермській, 2” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2”. Проект
рішення за реєстраційним № 2242.
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 № 1995 “Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання КП ‟Управління будинками Міської ради міста Кропивницького”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Архітектора Паученка, 41/26”. Проект рішення за
реєстраційним № 2243.
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 № 1996 “Про надання КП ‟Управління
будинками Міської ради міста Кропивницького” дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Архітектора Паученка, 41/26” (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.
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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” – 0.
Прийнято рішення № 1997 “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”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у
постійне користування земельних ділянок по вул. Таврійській, 29/32
та вул. Преображенській, 103”. Проект рішення за реєстраційним № 2059.
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 № 1998 “Про передачу управлінню освіти
Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельних
ділянок по вул. Таврійській, 29/32 та вул. Преображенській, 103”
(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 вул. Комарова, 60”. Проект рішення за
реєстраційним № 2245.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1999 “Про передачу управлінню освіти
Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної
ділянки по вул. Комарова, 60” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу КП ‟Теплоенергетик” у постійне користування земельних ділянок по
місту Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 2247.
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 № 2000 “Про передачу КП ‟Теплоенергетик” у
постійне користування земельних ділянок по місту Кропивницькому”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження ОКВП ‟ДНІПРО-КІРОВОГРАД” проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по місту Кропивницькому”. Проект рішення за
реєстраційним № 2248.
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” – 4.
Прийнято рішення № 2001 “Про затвердження ОКВП ‟ДНІПРОКІРОВОГРАД” проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок по місту Кропивницькому” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження ОКВП ‟ДНІПРО-КІРОВОГРАД” проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1”. Проект рішення за
реєстраційним № 2249.
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” – 5.
Прийнято рішення № 2002 “Про затвердження ОКВП ‟ДНІПРОКІРОВОГРАД” проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Короленка, 75/1” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження ОКВП ‟ДНІПРО-КІРОВОГРАД” проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-р”. Проект
рішення за реєстраційним № 2250.
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 № 2003 “Про затвердження ОКВП ‟ДНІПРОКІРОВОГРАД” проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Генерала Родимцева, 83-р” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Державній установі ‟Кіровоградський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України” проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Комарова, 64”. Проект рішення за
реєстраційним № 2251.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

63

Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 2004 “Про затвердження Державній установі
‟Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України” проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Комарова, 64” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА
КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Дворцовій, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 2252.
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 № 2005 “Про затвердження КВАРТИРНОЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
по вул. Дворцовій, 2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА
КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Шевченка, 3-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2253.
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.
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Прийнято рішення № 2006 “Про затвердження КВАРТИРНОЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
по вул. Шевченка, 3-б” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про затвердження Головному територіальному управлінню юстиції у
Кіровоградській області проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Преображенській, 47”. Проект рішення за реєстраційним
№ 2254.
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 № 2007 “Про затвердження Головному
територіальному управлінню юстиції у Кіровоградській області
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
по вул. Преображенській, 47” (додається).
Райкович А.П.:
Оголошується перерва в роботі тринадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
Дякую за роботу.
Про дату проведення наступного засідання тринадцятої сесії Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено
додатково.

Міський голова

А. Райкович

