
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  72 

першого засідання двадцять другої сесії Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 18 серпня 2020 року м. Кропивницький 

 

Двадцять другу сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський 

голова А.Райкович. 

 

А.Райкович, міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

Шановні запрошені! 

 

На двадцять другу сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 30 

депутатів. Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  

 

Двадцять другу сесію Міської ради міста Кропивницького оголошую 

відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Шановні депутати! 

Сьогодні ми маємо приємний привід для нагороджень. 

До слова запрошую начальника управління культури і туризму міської 

ради Анну Назарець. 

 

Міський голова та секретар міської ради нагородили дипломами 

лaуpеaтів міських премій у сфері літеpaтуpи, обpaзотвоpчого та 

фотомистецтвa, а саме: міської літературної премії імені Арсенія 

Тарковського, міської художньої премії імені Бориса Вінтенка, міської премії 

фотохудожників імені Василя Ковпака. 
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На знак вдячності за увагу до сфери культури з боку міської влади 

митець Сергій Шаповалов передав у подарунок громаді міста одну із своїх 

робіт ‒ картину з краєвидом обласного центру. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

У роботі двадцять другої сесії міської ради беруть участь: 

Ірина Жарова ‒ заступник голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Сергій Денисенко ‒ виконуючий обов’язки старости Новенського 

старостинського округу; 

Мушег Соломонов ‒ виконуючий обов’язки керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова А.Райкович надав слово громадянам міста, 

які записалися на виступ: 

Представнику військової частини А2077, який від імені керівного та 

особового складу 3-го окремого полку спеціального призначення                                

імені князя Святослава Хороброго висловив слова вдячності і вручив подяку 

депутату І.Волкову за всебічну підтримку, допомогу та сприяння у 

проведенні шахового турніру між військовослужбовцями. 

 

В.Есмер, голові правління ОСББ ‟Злагода-Люкс”, яка пояснила 

необхідність розгляду питання стосовно надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування                         

земельної ділянки по вул. Вокзальній, яка є прибудинковою територією                   

ОСББ ‟Злагода-Люкс”. Звернулася з проханням відсторонити депутата 

А.Ларіна від участі у засіданнях постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища при розгляді питань, які 

стосуються ОСББ ‟Злагода-Люкс”, оскільки він є адвокатом конфліктуючої 

сторони у вищезазначеному питанні. Висловила пропозиції щодо                    

підтримки ОСББ. 

 

А.Стрижакову, лідеру політичної партії ‟Перспектива міста”, який 

висловив застереження та закликав депутатів не підтримувати 

доопрацьований проєкт рішення міської ради № 4197 ‟Про здійснення 

місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 році”. 
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Г.Орєшкову, який озвучив вимоги підприємців міста щодо вирішення 

проблемних питань, пов’язаних з цільовим використанням земельної ділянки, 

переданої в оренду строком на 49 років ‟ТОВ ‟ХХІ-ВІК” під розміщення 

ринку. Виступив проти рішення міської комісії з питань                                  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міської ради                                            

міста Кропивницького стосовно скасування пільгового проїзду та повідомив 

про звернення до Кіровоградської місцевої прокуратури щодо перевищення 

членами комісії службових повноважень. Звернувся з проханням назвати 

терміни щодо вирішення питань, порушених підприємцями міста, які 

проводять господарську діяльність на ринку ‟Європейський”. 

А.Райкович відповів, що відповідь на порушені питання буде надана в 

установлений термін. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики Миколу Гамальчука. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Прошу Миколу Павловича зайняти місце у робочій президії. 

 

Шановні депутати! 

Переходимо до формування порядку денного. 

Відповідно до розданого переліку питань пропоную включити до 

порядку денного двадцять другої сесії 39 загальних, 332 і 54 земельних 

питання, які пройшли процедуру оприлюднення відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та 

груп, головами постійних комісій було підтримано наступні пропозиції, а 

саме:  

не включати до порядку денного: 

1) з загального переліку питань: 
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пункти 8, 9 ‒ проєкти рішень № 4069, 4070 (регуляторні акти) ‒ на 

підставі листа департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій, в якому зазначено, що Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ 

‟Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві” скасовано обов’язок щорічного прийняття 

рішень органами місцевого самоврядування про встановлення місцевих 

податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати податків і зборів, 

зокрема, якщо таке рішення не прийнято до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду; 

2) з переліку земельних питань (332 питання): 

пункт 44 ‒ проєкт рішення № 2977 ‟Про передачу ТОВ ‟Євробудлайн” в 

оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2”; 

пункт 67 ‒ проєкт рішення № 4066 ‟Про передачу ФОП Чубу В.П. в 

оренду земельної ділянки по вул. Братиславській, 7-в ” ‒ у зв’язку із 

зверненням заявника; 

пункт 216 ‒ проєкт рішення № 2647 ‟Про надання Рябоволу С.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Єгорова (біля будинку № 6)”; 

пункт 317 ‒ проєкт рішення № 3657 ‟Про припинення Ніколаєнку А.А. 

права користування земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола, 4”. 

Також головами фракцій, головами постійних комісій, депутатами 

запропоновано включити до порядку денного двадцять другої сесії міської 

ради 24 додаткових питання, з них:  

10 загальних залишити до розгляду; 

щодо 14 земельних питань витримати загальну процедуру, оскільки на 

сьогодні профільне управління не надало повної вичерпної інформації. Я 

попередив, що ці питання повинні мати висновки профільного управління, 

мають бути підготовлені наочні матеріали для демонстрації в онлайн режимі. 

Пропоную попрацювати над ними. У нас буде ще декілька сесійних засідань. 

Потім у звичайному режимі вийти на прийняття рішень відносно них.  

Тому з додаткових сьогодні пропоную розглянути 10 загальних питань. 

Матеріали та переліки цих питань вам роздано. 

 

Є пропозиція встановити наступну черговість розгляду питань.  

Першими пропоную розглянути основний та додатковий переліки 

загальних питань.  

Після депутатських запитів пропоную розглянути питання ‟Про 

інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про результати 

діяльності прокуратури на території міста Кропивницького                                

протягом І півріччя 2020 року”. Доповідач Мушег Соломонов ‒ в.о. керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури. 

Також логічно було б перед розглядом пункту 16 ‒ доопрацьований 

проєкт рішення № 4144 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 
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Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 ‟Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому 

на 2018-2020 роки (в новій редакції)” (зі змінами)” ‒ розглянути додаткові 

проєкти рішень, а саме: 

№ 4339 ‟Про договір поруки” ‒ пункт 6 з додатково переліку; 

№ 4340 ‟Про надання згоди КП ‟Електротранс” Міської ради міста 

Кропивницького” на придбання тролейбусів на умовах фінансового                       

лізингу” ‒ пункт 7 з додаткового переліку. 

Після загальних пропоную розглянути питання щодо регулювання 

земельних відносин.  

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного? 

 

О.Шамардін, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Доброго дня, шановні депутати! 

Пропоную не включати до проєкту порядку денного двадцять другої 

сесії міської ради питання за порядковим № 92 ‟Про поновлення МПП 

‟ТАРОН” договору оренди землі по вул. Кропивницького (біля 

торговельного комплексу ‟ТАРОН”)”, проєкт рішення за реєстраційним                      

№ 4060. Питання не розглянуто профільною комісією.  

 

В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Доброго дня, шановні депутати! 

Пропоную виключити з проєкту порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради питання за порядковими № 14, 15 (перелік з 54 питань) ‟Про 

зміну Слинченку О.М. цільового призначення земельної ділянки                                                           

по вул. Габдрахманова, 33/6” (0,0493 га), ‟Про зміну Слинченку О.М. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 33/6”                          

(0,0566 га), проєкти рішень за реєстраційними № 4217, 4218, через 

непорозуміння, які виникли між сусідами. Є відповідне звернення. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Доброго дня, шановні депутати! 

Пропоную виключити з проєкту порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради питання за порядковим № 136 ‟Про затвердження земельної 

ділянки по просп. Перемоги, 12, право оренди на яку набувається на 

аукціоні”, проєкт рішення за реєстраційним № 3872. Мене не запросили на 

засідання профільної постійної комісії, де розглядалось це питання, тому 

його необхідно вивчити.  

 

С.Калапа, депутат міської ради (позафракційний): 

Доброго дня, шановні депутати! 
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Пропоную виключити з проєкту порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради питання за порядковим № 229 ‟Про надання Ілясовій Т.Г. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Велика Перспективна, 6/3”, проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4054. Питання стосується будівництва гаража в зеленій зоні. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Доброго дня, шановні депутати! 

У мене є дві пропозиції.  

Пропоную виключити з проєкту порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради питання за порядковим № 117 ‟Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди 

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку 

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

проєкт рішення за реєстраційним № 3294. Питання стосується будівництва 

газової автозаправної станції. Проєкт землеустрою було розроблено з грубим 

порушенням містобудівного законодавства. Відповідно до плану зонування 

будівництво АЗС у цій зоні вимагає отримання спеціального дозволу і 

розробки детального плану території. Цього зроблено не було.  

Друга моя пропозиція стосується альтернативного проєкту рішення, 

який мною вже вносився і розглядався, але не набрав необхідної кількості 

голосів. Пропоную включити до проєкту порядку денного двадцять другої 

сесії міської ради питання ‟Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку 

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

 

В.Шутка: 

Шановні депутати! 

Пропоную не включати до проєкту порядку денного двадцять другої 

сесії міської ради питання за порядковими № 35, 267 ‟Про надання                     

Михайлову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 32,                  

корп. 3)”, ‟Про передачу Тельній Т.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 32/1)”, проєкти рішень за 

реєстраційними № 3647, 3634.  

 

А.Райкович: 

Є ще пропозиції щодо проєкту порядку денного? Немає. 

Є декілька варіантів щодо внесених депутатами пропозицій.  
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Пропоную вчинити більш демократично, а саме відтермінувати розгляд 

озвучених депутатами питань, не включаючи їх до проєкту порядку денного. 

Доручити відповідним профільним управлінням доопрацювати зазначені 

питання та винести окремим додатковим переліком на наступні засідання 

сесії як питання, які можуть бути розглянуті.  

Не буде заперечень? Ні. 

 

О.Цертій: 

Шановні колеги! 

Вирішення питання щодо незаконного, на мою думку, будівництва 

автозаправної станції по вул. Волкова вимагає прийняття відповідного 

рішення міської ради. Ми маємо відмовити у затвердженні проєкту 

землеустрою, щоб більше не повертатись до цього питання. Тому 

запропонований мною проєкт рішення необхідно внести до проєкту порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради. 

 

А.Райкович: 

Олександре Миколайовичу! 

Ми можемо допустити принципову помилку і Ваша пропозиція щодо 

відмови у затвердженні проєкту землеустрою може не набрати необхідної 

кількості голосів, а рішення щодо надання дозволу на затвердження проєкту 

землеустрою відносно зазначеної земельної ділянки може набрати необхідну 

кількість голосів.  

Це важливе питання, тому пропоную не включати його до проєкту 

порядку денного двадцять другої сесії міської ради, а у разі потреби 

розглянути його на засіданні профільної постійної комісії. Комісія має право 

рекомендувати винести це питання на розгляд сесії міської ради, щоб зараз 

ми не витрачали час на його розгляд. 

 

О.Цертій: 

Я погоджуюсь.  

 

А.Райкович: 

Якщо більше немає пропозицій, пропоную проєкт порядку денного 

двадцять другої сесії міської ради взяти за основу з урахуванням пропозицій 

депутатів щодо виключення питань, відтермінувати розгляд цих питань на 

наступні засідання сесій, відповідним профільним заступникам, управлінням 

взяти зазначені питання на опрацювання, проінформувати або внести 

доопрацьовані питання додатковим переліком на розгляд наступного 

засідання сесії.  

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Якщо більше немає пропозицій, пропоную проєкт порядку денного 

двадцять другої сесії міської ради прийняти в цілому з урахуванням 

додаткових переліків питань. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3305 “Про затвердження порядку денного 

двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку 

денного, проголошуються заяви, оголошення, запитання. 

Слово має депутат М.Демченко. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), нагадав, що 

міською радою був підтриманий депутатський запит про звернення до 

Кропивницького міського відділу поліції стосовно розслідування справи про 

пошкодження майна одного з депутатів міської ради. Звернувся з проханням 

запросити представника поліції на засідання сесії міської ради та заслухати 

інформацію про виконання депутатського запиту, а саме про хід 

розслідування справи. Висловив зауваження та побажання щодо співпраці 

представників правоохоронних органів з мешканцями міста.  

Порушив питання щодо недосконалості медичної реформи та звернувся 

з проханням до представників галузі охорони здоров’я в місті вжити заходів, 

щоб громадяни мали змогу потрапити до лікаря в день звернення.  

 

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

виступив стосовно організації поливу дерев, висаджених у сквері 

Молодіжному. Зачитав відповідь Головного управління                                  
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житлово-комунального господарства міської ради на звернення мешканців із 

вищезазначеного питання, в якій зазначено, що полив здійснюється до трьох 

разів на тиждень. Продемонстрував відеозвернення мешканки, в якому вона 

пояснила, що полив жодного разу не проводився, та звернулася до міського 

голови з проханням посприяти у вирішення цього питання. 

Міський голова запропонував створити депутатську комісію і 

розібратися у ситуації.  

С.Капітонов звернув увагу на невиконання КП ‟Благоустрій” 

депутатського запиту відносно виготовлення проєктної документації по 

встановленню меж скверів Молодіжного та Бєляєвського. Звернувся до 

міського голови з проханням розібратися у ситуації та вирішити 

вищезазначене  питання. 

 

А.Райкович: 

Чи будуть ще заяви, оголошення, запитання? Немає.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

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

У міжсесійний період надійшов один депутатський запит від групи 

депутатів міської ради. Надаю слово депутату А.Ніжніковій для оголошення 

запиту.  

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа – За життя”), оголосила депутатський запит 

групи депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо введення 

додаткових штатних одиниць до штатних розписів навчальних закладів 

міста (додається) з метою проведення спрощених процедур закупівель. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

групи депутатів Міської ради міста Кропивницького. Прошу визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3306 “Про депутатський запит групи 

депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про результати 

діяльності прокуратури на території міста Кропивницького                               



10 
 

протягом І півріччя 2020 року”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач М.Соломонов ‒ в.о. керівника Кіровоградської місцевої 

прокуратури. 

 

М.Соломонов, в.о. керівника Кіровоградської місцевої прокуратури, 

зачитав інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про 

результати діяльності прокуратури на території міста Кропивницького                               

протягом І півріччя 2020 року.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернув увагу на питання щодо 

виділення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:41:342:0014). Зауважив, що зазначена земельна 

ділянка була виділена у приватну власність за підробними документами, 

тому міська рада звернулася до правоохоронних органів з метою повернення 

зазначеної земельної ділянки у власність територіальної громади міста. 

Запропонував взяти на контроль вищезазначене питання. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Пропоную інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури 

про результати діяльності прокуратури на території міста Кропивницького                               

протягом І півріччя 2020 року взяти до відома. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3307 “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

прокуратури на території міста Кропивницького протягом                                      

І півріччя 2020 року” (додається). 

 

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

звільнення у 2020 році вихованців КЗ ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету міста Кропивницького”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4134. Доповідач С.Коваленко ‒ директор департаменту 

надання адміністративних послуг міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3308 “Про звільнення у 2020 році вихованців                    

КЗ ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

від сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету 

міста Кропивницького” (додається). 
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік”                           

(код бюджету 11201100000)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4161. 

Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради, пояснила 

основні положення проєкту рішення та озвучила додаткові пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку, а саме: 

1. Збільшити доходи бюджету міста (додаток 1) ‒ +3 549 401,54 грн,                      

у т.ч.: 

доходи загального фонду ‒ +3 134 401,54 грн: 

код 41050400 ‟Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації на придбання житла для сімей загиблих учасників АТО за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” ‒ +1 192 800,0 грн; 

код 41050600 ‟Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації на отримання житла для внутрішньо переміщених осіб” ‒ 

+1 012 060,0 грн; 

код 41051500 ‟Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної                           

субвенції” ‒ -870 458,46 грн; 

код 41050900 ‟Субвенція з місцевого бюджету на проєктні,                     

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету” ‒ +1 800 000,0 грн; 
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доходи спеціального фонду ‒ +415 000,0 грн: 

код 41053900 ‟Інші субвенції з місцевого бюджету” ‒ +415 000,0 грн. 

2. Внести зміни до показників бюджету міста, визначених у                       

додатках 3, 5, 6: 

 
Головний 

розпорядник/КТПКВК МБ  

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку) 

Разом 

Виконавчий комітет  +3 415 000 +3 415 000 

8230 ‟Інші заходи громадського 

порядку (заходи Програми ‟Безпечне 

місто”), у т.ч.: 

 +3 415 000 +3 415 000 

за рахунок субвенції з бюджету 

селища Нового 

 +415 000 +415 000 

Управління освіти -881 000 +431 000 -450 000 

1010 ‟Надання дошкільної освіти” -650 000  -650 000 

1020 ‟Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої 

освіти” 

-270 000 +431 000 +161 000 

1030 ‟Надання загальної середньої 

освіти спеціальними закладами 

загальної середньої освіти для дітей, 

які потребують корекції фізичного 

та/або розумового розвитку” 

-124 000  -124 000 

1110 ‟Підготовка робітничих кадрів 

закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими 

закладами освіти” 

+163 000  +163 000 

Управління охорони здоров’я -870 458,46  -870 458,46 

Охорона здоров’я (субвенція з 

обласного бюджету), в т.ч.: 
-870 458,46  -870 458,46 

2010 ‟Багатофункціональна 

стаціонарна медична допомога 

населенню”, у т.ч.:” 

-870 458,46  -870 458,46 

цільові видатки на лікування 

методом гемодіалізу 

-870 458,46  -870 458,46 

2144 ‟Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет” 

-116,38  -116,38 

Управління культури і 

туризму 

-210 000 +210 000  

4060 ‟Забезпечення діяльності 

будинків культури” 

-210 000  -210 000 

7324 ‟Будівництво установ і       

закладів культури”(Благоустрій 

прилеглої території Художньої                       

школи ім. О,О.Осмьоркіна,                                  

просп. Винниченка, 1) 

 +210 000 +210 000 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

-19 000 +19 000  
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0160 ‟Керівництво і управління у 

сфері надання адміністративних 

послуг” 

+280 000  +280 000 

0180 ‟Інша діяльність у сфері 

державного управління” 

 

-29 000 +19 000 -280 000 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

+750 100 -750 100  

6011 ‟Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового фонду” 

+150 000 +2 800 000 +2 950 000 

6030 ‟Організація благоустрою” +450 100 +754 000 1 204 100 

7461 ‟Утримання та розвиток доріг” +150 000 +4 994 000 -4 844 000 

7363 ‟Виконання інвестиційних 

проєктів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій” 

 +640 000 +640 000 

Капітальний ремонт вул. Шкільної  +440 000 +440 000 

Реконструкція парку ‟Перемоги”  +200 000 +200 000 

7670 ‟Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання”                   

(КП ‟Благоустрій”) 

 +49 900 +49 900 

Управління капітального 

будівництва 

   

7310 ‟Будівництво об’єктів  

житлово-комунального 

господарства”, у т.ч.: 

 -108 000 -108 000 

Будівництво житлового будинку                      

по вул. Генерала Жадова                             

(102 мікрорайон, позиція 16) 

 -208 000 -208 000 

Капітальний ремонт вулиці Ручайна  +100 000 +100 000 

7322 ‟Будівництво медичних 

установ” Капітальний ремонт 

фізіотерапевтичного відділення 

Центральної міської лікарні 

 +108 000 +108 000 

Управління з питань захисту 

прав дітей 

 +2 250 000 +2 250 000 

6083 ‟Проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених 

до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, осіб з їх числа”, у тому 

числі: 

 +2 250 000 +2 250 000 

субвенція з держбюджету  +1 800 000 +1 800 000 

співфінансування з бюджету міста  +450 000 +450 000 

Міжбюджетні трансферти 

районним у місті радам 

+2 204 860  +2 204 860 

Субвенція з місцевого бюджету на 

виплату грошової компенсації на 

придбання житла для сімей, загиблих 

учасників АТО (Подільський район) 

+1 192 800  +1 192 800 
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Субвенція з місцевого бюджету на 

виплату грошової компенсації на 

отримання житла для внутрішньо 

переміщених осіб (Фортечний район) 

+1 012 060  +1 012 060 

Всього видатків +974 501,54 +5 574 900 +6 549 401,54 
 

3. Внести відповідні зміни до джерел фінансування (додаток 2), 

міжбюджетних трансфертів бюджету міста (додаток 4) та до текстової 

частини рішення. 

4. Доповнити Прогноз бюджету міста на 2021-2011 роки                        

(додатки 5-6):          грн 
 

ПКВК Назва об’єкту Загальна 

вартість 

Прогнозні показники на: 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

917670 Придбання 

комунального 

транспорту (тролейбусів 

з автономним ходом) 

91 800 000 22 440 000 24 480 000 24 480 000 

 

Запропонувала прийняти проєкт рішення міської ради за реєстраційним 

№ 4161 з урахуванням пропозицій постійної комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

Відповіла на запитання депутатки К.Шамардіної, що обмежень з 

фінансування проєктів громадського бюджету немає. 

 

А.Райкович: 

Які будуть пропозиції щодо проєкту рішення? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому з 

урахуванням пропозицій постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3309 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” 

(додається). 
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742                  
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‟Про затвердження Програми розвитку культури і туризму                                             

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

№ 3991 (доопрацьований). Доповідач А.Назарець ‒ начальник управління 

культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3310 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 грудня 2016 року № 742 ‟Про затвердження Програми 

розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 

2020 року № 3121 ‟Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі 

міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4170 (доопрацьований). Доповідач А.Назарець ‒ начальник 

управління культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3311 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3121                                

‟Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі                                

міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки” (додається). 
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1197 

‟Про започаткування міської премії в галузі культури”. Проєкт рішення за 
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реєстраційним № 4009 (доопрацьований). Доповідач А.Назарець ‒ начальник 

управління культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3312 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1197 ‟Про започаткування міської 

премії в галузі культури” (додається). 

 

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

доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4112. Доповідач Н.Рахуба ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3313 “Про доповнення Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2020 рік” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 05 березня 

2020 року № 3154 ‟Про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4143 (доопрацьований). Доповідач Н.Рахуба ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – 

начальник управління економіки міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3314 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 05 березня 2020 року № 3154 ‟Про 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Кропивницького в новій редакції” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

встановлення транспортного податку на 2021 рік”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4106. Доповідач В.Житник ‒ начальник управління 

розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3315 “Про встановлення транспортного 

податку на 2021 рік” (додається). 
 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнових комплексів закладів 

освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади  

смт Нового”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4131 (доопрацьований). 

Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3316 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького майнових комплексів закладів освіти, які перебувають 

у комунальній власності територіальної громади смт Нового” 

(додається). 

 

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

затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти міста Кропивницького у 

новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4160. Доповідач 

Л.Костенко ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3317 “Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на заміщення посади керівника закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти міста Кропивницького у новій редакції” 

(додається). 
 

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

внесення змін та доповнення 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”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4158 (доопрацьований). Доповідач 

Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3318 “Про внесення змін та доповнення 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). 
 

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

внесення змін та доповнення 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”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4159 

(доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3319 “Про внесення змін та доповнення 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). 
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2295 ‟Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки 

(в новій редакції)” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4144 

(доопрацьований). Доповідач В.Житник ‒ начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради. 

Питання опрацьовано профільними постійними комісіями. Надано повне 

розширене роз’яснення цього питання. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” –23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3320 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295                                

‟Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій 

редакції)” (зі змінами)” (додається). 
 

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

забезпечення самопредставництва в судах”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4171 (доопрацьований). Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного 

управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3321 “Про забезпечення самопредставництва 

в судах” (додається). 

 

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

договір поруки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4339 

(доопрацьований). Доповідач В.Житник ‒ начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3322 “Про договір поруки” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди КП ‟Електротранс” Міської ради міста Кропивницького” на 

придбання тролейбусів на умовах фінансового лізингу”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4340 (доопрацьований). Доповідач В.Житник ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3323 “Про надання згоди КП ‟Електротранс” 

Міської ради міста Кропивницького” на придбання тролейбусів на 

умовах фінансового лізингу” (додається). 

 

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

внесення змін до показників бюджету селища Нового на 2020 рік               

(код бюджету 11201401000)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4175. 

Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3324 “Про внесення змін до показників 

бюджету селища Нового на 2020 рік (код бюджету 11201401000)” 

(додається). 
 

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

здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького                             

у 2020 році”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4197 (доопрацьований). 

Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради. 
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Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради, надала 

обґрунтування щодо підготовки доопрацьованого проєкту рішення № 4197 

та пояснила основні його положення. Звернула увагу, що майже всі міста 

України беруть участь в аналогічному процесі. Відповіла на запитання 

депутата В.Смірнова щодо загальної суми відсотків, яку необхідно буде 

сплатити за користування запозиченими коштами. 

 

А.Райкович перелічив підстави щодо здійснення місцевого запозичення 

до бюджету міста Кропивницького у 2020 році та пояснив умови 

кредитування. 

 

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

Куди будуть спрямовані запозичені кошти по комунальному 

підприємству ‟Теплоенергетик”? 

 

А.Райкович: 

Рішення щодо фінансового розподілу коштів буде прийматися на 

наступному засіданні сесії. В обов’язковому порядку публічно буде 

розписано кожне фінансове призначення. Основні фінансові призначення ‒ 

це підтримка комунального підприємства ‟Теплоенергетик” до початку 

опалювального сезону, фінансова підтримка на придбання медичного 

обладнання для лікувального корпусу інтенсивної легеневої терапії 

Комунального некомерційного підприємства ‟Центральна міська лікарня” 

Міської ради міста Кропивницького”, здійснення першого лізингового 

платежу для комунального підприємства ‟Електротранс” на придбання 

тролейбусів з автономним ходом гібридного типу. 

Зараз ми концептуально приймаємо рішення щодо залучення кредитних 

коштів. На наступне засідання сесії ми запросимо відповідальних осіб, яких 

депутати вважатимуть за доцільне, і будемо запитувати детально, на які цілі 

будуть витрачені кошти.  

Плата за спожитий газ складається з двох компонентів. Це розподіл та 

вартість газу. З травня щомісячна заборгованість перед ВАТ ‟Кіровоградгаз” 

за розподіл газу складає 4 млн 200 тис. грн. 

Зараз проводиться ревізія відносно розрахунків населення. До 

наступного засідання сесії інформацію про результати перевірки                     

фінансово-господарської діяльності КП ‟Теплоенергетик” вам буде 

проголошено і затверджено безпосередньо перерозподіл коштів.  

 

О.Цертій, депутат міської ради (голова політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), виступив на підтримку 

доопрацьованого проєкту рішення № 4197 та зауважив, що немає нічого 

гіршого для країни, ніж в період економічного спаду зупиняти інвестиційні 

проєкти. Акцентував увагу на необхідності максимально прозорого розподілу 

коштів. 



23 
 

А Табалов, секретар міської ради, підкреслив важливість здійснення 

місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 році. 

Звернув увагу на вигідні умови кредитування та закликав депутатів 

підтримати доопрацьований проєкт рішення № 4197. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Не так просто отримати відповідні погодження на отримання зазначеної 

кредитної лінії. Робиться все можливе і неможливе, щоб отримати відповідні 

погодження для продовження фінансування програмних питань, попередньо 

запланованих депутатами.  

Чи є ще запитання? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3325 “Про здійснення місцевого запозичення 

до бюджету міста Кропивницького у 2020 році” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви об 13.33. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Прошу зайняти робочі місця та зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядається питання порядку денного “Про затвердження Положення 

про уповноважену особу та призначення уповноваженої особи”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4193. Доповідач С.Денисенко ‒ в.о. старости 

Новенського старостинського округу міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3326 “Про затвердження Положення про 

уповноважену особу та призначення уповноваженої особи” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним                            

№ 4210 (доопрацьований). Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу 

кадрової роботи міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3327 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького” (зі змінами)” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня                    

2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України ‟Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4195. Доповідач С.Коваленко ‒ директор департаменту 

надання адміністративних послуг міської ради. 
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С.Коваленко, директор департаменту надання адміністративних 

послуг міської ради, зачитав проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3328 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про 

адміністративні послуги” на 2019-2021 роки” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                            

на 2019 – 2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4174 

(доопрацьований). Доповідач С.Білокінь ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3329 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і                           

соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                   

на 2019 – 2021 роки” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Міністерства 

охорони здоров'я України та Національної служби здоров'я України щодо 

тарифів на медичні послуги”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4198. 

Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3330 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Міністерства охорони здоров'я України та 

Національної служби здоров'я України щодо встановлених тарифів на 

медичні послуги” (додається). 
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій 

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4186 (доопрацьований). 

Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3331 “Про затвердження Статутів 

комунальних некомерційних підприємств у новій редакції” (додається). 
 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнового комплексу 

(приміщення), який розміщений за адресою: місто Кропивницький,                           

вул. Металургів, 25-а, та перебуває у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4211 
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(доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3332 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади                           

міста Кропивницького майнового комплексу (приміщення), який 

розміщений за адресою: місто Кропивницький, вул. Металургів, 25-а, та 

перебуває у комунальній власності територіальної громади смт Нового” 

(додається). 
 

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

створення комунальної установи ‟Міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників” Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4185 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ 

начальник управління освіти міської ради. 

 

Л.Костенко, начальник управління освіти міської ради, пояснила основні 

положення проєкту рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3333 “Про створення комунальної установи 

‟Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників” 

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

затвердження Положення про конкурс на посаду директора комунальної 

установи ‟Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників” 

Міської ради міста Кропивницького та Положення про конкурс на посаду 

педагогічних працівників комунальної установи ‟Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників” Міської ради                             

міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4187. 

Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3334 “Про затвердження Положення про 

конкурс на посаду директора комунальної установи ‟Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників” Міської ради                        

міста Кропивницького та Положення про конкурс на посаду 

педагогічних працівників комунальної установи ‟Міський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників” Міської ради                                                

міста Кропивницького” (додається). 
 

А.Райкович: 
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” (зі змінами)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4194 (доопрацьований). Доповідач О.Шишко ‒ начальник 

відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами міської ради. 

 

О.Шишко, начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради: 

Є пропозиція пункт 9 Заходів з реалізації Міської програми 

профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки 

доповнити словами: ‟комплексів автоматичної фотовідеофіксації 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому з доповненням. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3335 “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” (зі змінами)” (додається). 
 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 10 червня 2016 року  

№ 325 ‟Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською 

міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам 

сьомого скликання та їх виконавчим органам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4183 (доопрацьований). Доповідач А.Орлов ‒ заступник 

начальника управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3336 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 325 ‟Про обсяги і межі 

повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою 

Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого 

скликання та їх виконавчим органам” (додається). 
 

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

затвердження Положення про Головне управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4173 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ 
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т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

 

На прохання депутата М.Демченка т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради Т.Савченко 

пояснила основні зміни, внесені до Положення про Головне управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького в 

новій редакції. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3337 “Про затвердження Положення про 

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького в новій редакції” (додається). 
 

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

затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4264. 

Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3338 “Про затвердження дислокацій 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями                                       

м. Кропивницького” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                

від 15 лютого 2018 року № 1410 ‟Про затвердження Програми паспортизації                       

нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького                                 

на 2018-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4184. Доповідач 

І.Мартинова ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3339 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 ‟Про 

затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки” (додається). 

 

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

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4196 (доопрацьований). Доповідач В.Лєвашов ‒ 

завідувач сектора мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3340 “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” (додається). 
 

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

внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації 

комунального майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4199 
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(доопрацьований). Доповідач О.Колюка ‒ начальник управління комунальної 

власності міської ради. 

 

О.Колюка, начальник управління комунальної власності міської ради, 

пояснив основні положення доопрацьованого проєкту рішення. На прохання 

депутата М.Демченка надав інформацію стосовно об’єктів, зазначених у 

доопрацьованому проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2005 року № 1567 

‟Про прийняття до комунальної власності територіальної громади                                

м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4262. Доповідач О.Колюка ‒ начальник управління 

комунальної власності міської ради. 

 

О.Колюка, начальник управління комунальної власності міської ради, на 

прохання депутата М.Демченка надав інформацію стосовно приміщення, 

зазначеного у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3341 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 листопада 2005 року № 1567 ‟Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда приміщення                                   

по вул. Гоголя, 28” (додається). 
 

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

надання в користування гуртожитку”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 4265. Доповідач О.Колюка ‒ начальник управління комунальної власності 

міської ради. 

 

О.Колюка, начальник управління комунальної власності міської ради, на 

прохання депутата М.Демченка надав інформацію стосовно місця 

розташування та користувача гуртожитку, зазначеного у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3342 “Про надання в користування 

гуртожитку” (додається). 
 

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

зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4263. Доповідач 

Л.Масло ‒ начальник управління апарату міської ради. 

 

Л.Масло, начальник управління апарату міської ради, на прохання 

депутата М.Демченка пояснила процедуру зняття з контролю рішень 

міської ради, прийнятих за результатами розгляду депутатських запитів.  

 

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

Андрію Павловичу! 

Каденція закінчується, але є безліч невиконаних депутатських запитів. 

Прошу надати доручення на наступне засідання сесії підготувати інформацію 

про виконання депутатських запитів, а саме про кількість невиконаних 

депутатських запитів та про причини їх невиконання.   
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А.Райкович: 

Доручаю управлінню апарату міської ради підготувати аналітичну 

довідку про кількість депутатських запитів, які надійшли протягом каденції, 

та якість їх виконання. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3343 “Про зняття з контролю окремих рішень 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про 

кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4266.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3344 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15 грудня 2015 року № 9 ‟Про кількісний та персональний 

склад виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання” (додається). 

 

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

звільнення Дзюби Н.Є.”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4302. 

Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

 

Міський голова подякував Наталії Євгенівні за роботу та побажав 

успіхів у педагогічній діяльності.  
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3345 “Про звільнення Дзюби Н.Є.” 

(додається). 

 

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

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4267. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник 

відділу кадрової роботи міської ради. 

 

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

біографічну довідку Сухомлина Миколи Олексійовича, претендента на  

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”                                   

у 2020 році. 

 

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

запитав, які партійні посади займав М.Сухомлин. 

 

Міський голова пояснив, що М.Сухомлин не займав партійні посади, а 

працював в органах місцевого самоврядування. Запропонував не 

політизувати це питання.  

 

С.Балакірєва на прохання депутата М.Демченка назвала прізвища 

кандидатів на присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста 

Кропивницького”. 
 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), висловив свою 

принципову позицію щодо претендентів на присвоєння звання ‟Почесний 

громадянин міста Кропивницького”, а саме повідомив, що хотів би бачити в 

числі кандидатів не чиновників, а звичайних громадян.  

 

А.Райкович звернувся до депутатів з проханням зважити, що проєкт 

рішення, який пропонується на розгляд депутатів, підготовлений на 

підставі рішення колегіального органу. Наголосив, що комісія з питань 

почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради міста 
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Кропивницького дуже ретельно, принципово та виважено підходить до 

розгляду поданих пропозицій та прийняття рішення.  

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”), виступив на підтримку проєкту рішення № 4267.  

 

А.Райкович: 

Чи є ще бажаючі виступити? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

 

Фракція/група        За  Пр Утр Н/г Раз  

 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”      1     0     0     0     1  

‟НАШ КРАЙ”        7     0     0     0     7  

Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”    3     0     0     1     4  

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”  0     0     0     1     1  

Радикальна Партія Олега Ляшка     0     0     0     0     0  

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”      1     0      0     0     1  

‟Рідне місто”        0     0     0     3     3  

‟ВО ‟Свобода”        0     0     2     0     2  

Позафракційні        6     0     1     0    7  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

та доповнення 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”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3990 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                           

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3346 “Про внесення змін та доповнення 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). 
 

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

внесення доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 14 лютого 2020 року № 3143 ‟Про продовження терміну дії Програми та 

внесення змін і доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 19 грудня 2017 року № 1263”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4268 

(доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3347 “Про внесення доповнень до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3143 

‟Про продовження терміну дії Програми та внесення змін і                               

доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 19 грудня 2017 року № 1263” (додається). 

 

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

перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4297. Доповідач О.Краснокутський ‒ директор 

Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

О.Краснокутський, директор Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 

Шановні колеги! 
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Є пропозиція юридичного управління міської ради, погоджена 

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

планування та соціально-економічного розвитку, а саме пункт 7 Положення 

про Кропивницький міський центр соціальних служб в новій редакції після 

слів ‟денні служби (відділення),” доповнити словами ‟та інші”. 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа – За життя”): 

Пропоную абзац 2 пункту 10 викласти в наступний редакції: 

‟направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане 

відповідним управління соціального захисту населення:”.  

 

О.Краснокутський підтримав пропозицію депутата А.Ніжнікової. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому з 

урахуванням змін та доповнень. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3348 “Про перейменування Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

затвердження Положення в новій редакції” (додається). 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа – За життя”), звернула увагу на розданий текст 

звернення щодо аналізу законодавчої бази, вивчення досвіду інших міст 

стосовно доцільності утворення департаменту соціальної політики.  

 

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

перейменування шкіл”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4344. Доповідач 

Л.Костенко ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3349 “Про перейменування шкіл” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 ‟Про 

затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4366. Доповідач Т.Тимоховська ‒ начальник 

управління з питань захисту прав дітей міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3350 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2282 ‟Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 28 липня 2016 року № 456  

‟Про рекомендовану чисельність виконавчих органів Кіровської та 

Ленінської районних у місті Кіровограді рад”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач В.Яремчук ‒ депутатка міської ради. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна), звернулась до 

депутатів з проханням підтримати проєкт рішення щодо збільшення 

чисельності управління соціального захисту населення на дві одиниці з 

метою створення віддалених робочих місць на селищі Новому для надання 

послуг з оформлення державних соціальних допомог. 

 

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

підтримав пропозицію щодо збільшення штатної чисельності управління 

соціального захисту населення на дві одиниці з метою створення віддалених 

робочих місць на селищі Новому для надання послуг з оформлення державних 

допомог, але запропонував підготувати загальний проєкт рішення про 

рекомендовану чисельність Подільської та Фортечної районних у місті 

Кропивницькому рад.  
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Міський голова пояснив, що питання стосовно повноважень та 

рекомендованої чисельності Подільської та Фортечної районних у місті 

Кропивницькому рад буде вирішуватись у наступній каденції. Доручив 

виконавчим органам міської ради взяти до уваги пропозицію депутата 

С.Капітонова. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3351 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 28 липня 2016 року № 456 ‟Про рекомендовану                                  

чисельність виконавчих органів Кіровської та Ленінської районних у 

місті Кіровограді рад” (додається). 
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Питання опрацьовані управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, профільною постійною комісією, 

профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

Доповідач О.Вовенко ‒ 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 міської ради. 

Розглядається блок питань, які стосуються учасників АТО. Перше 

питання ‒ “Про передачу Дуднику О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Верхньовеселому, 71”. Проєкт рішення за реєстраційним                 

№ 3491.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

У залі присутні 26 депутатів. Якщо у депутатів є перестороги або 

зауваження стосовно проєктів рішень, то прошу їх озвучувати. 

 

Шановні колеги! 

Надійшла пропозиція провести перереєстрацію.  

Прошу перереєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

О.Шамардін, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу повернутися до розгляду питання ‟Про внесення змін та 

доповнень до рішень міської ради щодо приватизації комунального майна”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4199 (доопрацьований). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо питання ‟Про 

внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації 

комунального майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4199 

(доопрацьований). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання ‟Про внесення змін та 

доповнень до рішень міської ради щодо приватизації комунального майна”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4199 (доопрацьований).  
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3352 “Про внесення змін та доповнень до 

рішень міської ради щодо приватизації комунального майна” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування щодо 

питання ‟Про передачу Дуднику О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Верхньовеселому, 71”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3491. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання ‟Про передачу Дуднику О.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому, 71”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3491.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3353 “Про передачу Дуднику О.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому, 71” 

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

передачу Лебедку Ю.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по пров. Експериментальному, 21”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 3490.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3354 “Про передачу Лебедку Ю.Ю. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Експериментальному, 21” 

(додається). 
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                            

“Про передачу Гетманцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Леваневського (біля будинку № 26)”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3466.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3355 “Про передачу Гетманцю О.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Леваневського (біля 

будинку № 26)” (додається). 
 

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

передачу Лисканичу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по пров. Алтайському, 28”, учасник АТО. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3471. 
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Ю.Гребенчук, депутат міської ради (фракція політичної партії  

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Де зазначено, що ця особа є учасником АТО? Він взагалі не був у армії.  

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний): 

Яким чином зазначений проєкт рішення потрапив у розділ питань 

стосовно учасників АТО? Давайте проведемо розслідування. 

 

А.Райкович: 

Є заява. Інформацію можна перевірити. У антитерористичній операції 

брали участь громадяни, які не служили в армії, ‒ добровольці. Профільна 

постійна комісія розглядала це питання. Треба перевірити документи. 

Пропоную перенести розгляд цього питання на наступне засідання сесії 

міської ради. 

 

О.Цертій, депутат міської ради (голова політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Якщо у членів постійної комісії є сумніви, то пропоную перенести 

розгляд цього питання та вивчити документи.  

 

А.Райкович: 

Розгляд питання переноситься. Доручаю начальнику управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

перевірити документи. Олександре Васильовичу Храпак, прошу долучитися 

до перевірки цього питання. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу Гончару О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській (навпроти 

будинку № 37 по вул. Бесарабській)”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 3387.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3356 “Про передачу Гончару О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Казанській (навпроти будинку                                  

№ 37 по вул. Бесарабській)” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                

“Про передачу Бойко О.С. безоплатно у власність земельної ділянки між                             

пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3229.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3357 “Про передачу Бойко О.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” 

(додається). 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”): 

Шановні колеги! 

Зараз розглядається блок питань щодо регулювання земельних відносин 

стосовно передачі земельних ділянок учасникам АТО. Наступними за ними 

пропоную розглянути аналогічні проєкти рішень № 3813 “Про передачу 

Дорохтею О.В. безоплатно у власність земельних ділянок                                   

по вул. Казанській”, № 4149 ‟Про передачу Шутці В.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Великовисківському (біля будинку                   

№ 12)” з переліку, який містить 54 питання.  

 

А.Райкович: 

Ми вже затвердили порядок розгляду питань. Прошу не наполягати на 

зміні цього порядку. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кулітці О.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по вул. Художника Ярошенка”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3635.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3358 “Про передачу Кулітці О.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Художника Ярошенка” (додається). 

 

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

передачу Яременку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Балтійській (в районі будинку № 25)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3708.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3359 “Про передачу Яременку А.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Балтійській (в районі будинку                    

№ 25)” (додається). 

 

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

передачу Яковенку Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                          

по пров. Азовському”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3734.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3360 “Про передачу Яковенку Д.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Азовському” (додається). 

 

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

передачу Вовкогону С.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по вул. Народній (біля будинку № 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 4047.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3361 “Про передачу Вовкогону С.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Народній (біля                      

будинку № 1)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського наступними 

розглянути проєкти рішень № 3813, 4149. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дорохтею О.В. безоплатно у власність земельних ділянок                                    

по вул. Казанській”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3813.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
 

Прийнято рішення № 3362 “Про передачу Дорохтею О.В. безоплатно 

у власність земельних ділянок по вул. Казанській” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шутці В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                               

пров. Великовисківському (біля будинку № 12)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4149.  
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В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії                             

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), повідомив про конфлікт 

інтересів у вищезазначеному питанні та заявив, що не братиме участі у 

голосуванні. 
 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3363 “Про передачу Шутці В.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Великовисківському (біля                               

будинку № 12)” (додається). 

 

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

передачу Балану П.К. безоплатно у власність земельної ділянки по                                  

вул. Василя Стуса, 12”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3733.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3364 “Про передачу Балану П.К. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 12” (додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                       

“Про передачу Вербецькому Б.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Олексія Глобенка”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3348.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3365 “Про передачу Вербецькому Б.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Олексія Глобенка” 

(додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3704.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3366 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3524.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3367 “Про передачу у спільну сумісну 

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

передачу безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Врубеля, 22, 24”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3697.  

Надійшла пропозиція прийняти рішення за основу і в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3368 “Про передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Врубеля, 22, 24” (додається). 

 

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

передачу Кумпан Л.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                                   

по вул. Вербицького, 37”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3476.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3369 “Про передачу Кумпан Л.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 37” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Степаненку П.І. безоплатно у власність земельної ділянки на розі 

вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, ділянка № 54”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3758.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3370 “Про передачу Степаненку П.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева 

та Родникової, ділянка № 54” (додається). 

 

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

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3651.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3371 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу Малику С.Л. безоплатно у власність земельної ділянки                                                

по вул. Інгульській (між будинками № 50 та № 52)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3765.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3372 “Про передачу Малику С.Л. безоплатно у 

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

та № 52)” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Колос В.І. безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць 

Івана Мазепи та Євгена Березняка”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 3477.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3373 “Про передачу Колос В.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки на розі вулиць Івана Мазепи та Євгена 

Березняка” (додається). 

 

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

передачу Гончаровій Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Байкальській, 49/29”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3492.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3374 “Про передачу Гончаровій Д.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Байкальській, 49/29” 

(додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3743 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення в за 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3375 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3897 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3376 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4087.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3377 “Про передачу безоплатно у власність 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4040.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка зачитав адреси земельних ділянок та пояснив суть проєкту 

рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3378 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4041.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3379 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4080.  
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3380 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4081.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3381 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4086.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3382 “Про передачу у власність земельних 

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

передачу Завацькій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Менделєєва (біля будинку № 51-г)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3475.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3383 “Про передачу Завацькій Г.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Менделєєва (біля будинку № 51-г)” 

(додається). 

 

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

передачу Камборянц Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                                 

по вул. Народній, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3380.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3384 “Про передачу Камборянц Л.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Народній, 8” 

(додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3557.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3385 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу Родіонову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Козацькій (навпроти будинку № 49)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3853.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3386 “Про передачу Родіонову О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Козацькій (навпроти будинку                         

№ 49)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Макієнку О.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по пров. Бобринецькому (біля будинку № 26-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3555.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3387 “Про передачу Макієнку О.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Бобринецькому (біля будинку                               

№ 26-а)” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Капітоновій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Олександра Олеся (біля будинку № 26/14)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3947.  

 

Депутати міської ради С.Капітонов, О.Капітонова (фракція                      

ВО ‟Свобода”), повідомили про конфлікт інтересів у вищезазначеному 

питанні та заявили, що не братимуть участі у голосуванні. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3388 “Про передачу Капітоновій О.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олександра Олеся 

(біля будинку № 26/14)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Осипчук А.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                           

по вул. Григорія Синиці (біля земельної ділянки з кадастровим                                                 

№ 3510100000:03:024:0004)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3535.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3389 “Про передачу Осипчук А.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004)” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дуднику І.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по вул. Віктора Домонтовича, 6”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3496.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівничому 

товаристві ‟ім. Тимірязєва”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3556.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3390 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва” 

(додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3650.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3391 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу Обслуговуючому кооперативу ‟Житлово-будівельний                     

кооператив ‟Авіатор” безоплатно у власність земельної ділянки                          

по вул. Героїв України, 12”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3538.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

передачу КП ‟Житлово-експлуатаційна організація № 4” Міської ради                 

міста Кропивницького” у постійне користування земельної ділянки                                           

по вул. Генерала Жадова, поз. 16”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4102.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3392 “Про передачу КП ‟Житлово-

експлуатаційна організація № 4” Міської ради міста Кропивницького”                        

у постійне користування земельної ділянки по                                                       

вул. Генерала Жадова, поз. 16” (додається). 

 

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

передачу ОК ‟Кіровоградський дім” у власність земельної ділянки                                    

по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3166.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Лазаренко В.А. в оренду земельної ділянки по вул. Василя                         

Нікітіна, 15-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3203.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3393 “Про передачу Лазаренко В.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15-б” (додається). 

 

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

затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Академіка Корольова, 2 та передачу її в оренду”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3654.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Табаловій В.В в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 76/80”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3568.  
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О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Шановні депутати! 

У пункті 3 проєкту рішення допущена технічна помилка, а саме 

зазначений невірний кадастровий номер земельної ділянки. Прошу внести 

зміни до пункту 3 проєкту рішення.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому зі 

змінами. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3394 “Про передачу Табаловій В.В в оренду 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 76/80” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала                          

Жадова, 24-ж”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3655.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки                                       

по вул. Паризької комуни, 41”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3676.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3395 “Про передачу                                                 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки                                       

по вул. Паризької комуни, 41” (додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟Кіровоградське АТП 1101” в оренду земельної ділянки                            

по вул. Автолюбителів, 14”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3677.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3396 “Про передачу ТОВ ‟Кіровоградське                            

АТП 1101” в оренду земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 14” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ПАТ ‟Укртелеком” технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 102 та передача її в оренду”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3659.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 3397 “Про затвердження ПАТ ‟Укртелеком” 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала 

Родимцева, 102 та передача її в оренду” (додається). 

 

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

передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-л”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3780.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Р.Розгачова пояснив місце розташування земельної ділянки та надав 

інформацію стосовно майна, розташованого на зазначеній земельній ділянці. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-к”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3779.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3876.  
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О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка пояснив, що у проєкті рішення термін оренди земельної ділянки 

зазначений відповідно до звернення заявника.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3398 “Про передачу Очеретнюку В.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б” (додається). 

 

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

передачу Буковшину В.М. в оренду земельної ділянки по                                                         

вул. Смоленській, 2”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3877.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3399 “Про передачу Буковшину В.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Смоленській, 2” (додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                

“Про передачу Бондаренку В.В. в оренду земельної ділянки                                                     

по вул. Аджамській, 10-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3406.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3400 “Про передачу Бондаренку В.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 10-а” (додається). 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”): 

Шановні колеги! 

Прошу перенести розгляд доопрацьованих проєктів рішень міської ради 

за реєстраційним № 3050, 3051 “Про передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова, 17”, “Про передачу                                 

ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17” на наступне 

засідання сесії.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата М.Бєжана перенести розгляд 

доопрацьованих проєктів рішень міської ради за реєстраційними № 3050, 

3051 на наступне засідання сесії. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

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

передачу Марчинському В.Г. в оренду земельної ділянки                                                                                            

по вул. Пашутінській, 44-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3934.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3401 “Про передачу Марчинському В.Г. в 

оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 44-г” (додається). 

 

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

передачу Марчинському В.Г. в оренду земельної ділянки                                                          

по пров. Центральному, 3-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3935.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3402 “Про передачу Марчинському В.Г. в 

оренду земельної ділянки по пров. Центральному, 3-г” (додається). 

 

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

передачу Жиминюк В.А. в оренду земельної ділянки по                                                        

вул. Леваневського, 2-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3960.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3403 “Про передачу Жиминюк В.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г” (додається). 

 

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

затвердження ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в 

оренду по пров. Курінному, 29”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3938.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3404 “Про затвердження                                                

ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду                                                      

по пров. Курінному, 29” (додається). 

 

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

затвердження Підлубному М.П. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду по                              

вул. Генерала Родимцева, 106”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4001.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3405 “Про затвердження Підлубному М.П. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та                                

об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду                                                       

по вул. Генерала Родимцева, 106” (додається). 

 

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

передачу ТОВ ВКФ ‟СПЛІТ” в оренду земельної ділянки по вул. Євгена 

Маланюка, 25”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3656.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 3406 “Про передачу ТОВ ВКФ ‟СПЛІТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25” (додається). 

 

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

затвердження Іожиці В.І. технічної документації із землеустрою щодо                            

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду                                                      

по вул. Кропивницького, 189-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4058.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟ДНК ГРУПП” в оренду земельної ділянки по                                         

вул. Степняка-Кравчинського, 33”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3996.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3407 “Про передачу ТОВ ‟ДНК ГРУПП” в 

оренду земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 33” 

(додається). 

 

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

передачу Літвіненку С.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3998. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка проінформував про площу земельної ділянки, зазначеної у 

проєкті рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3408 “Про передачу Літвіненку С.Г. в оренду 

земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21” (додається). 

 

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

передачу Олійнику В.П. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Пацаєва, 12-в”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4000. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

  

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на 

перехресті вул. Овражної та пров. Верхньовеселого”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4003. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3409 “Про передачу                                                  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на перехресті 

вул. Овражної та пров. Верхньовеселого” (додається). 



71 
 

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

поновлення ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди земельної ділянки по                                                           

вул. Архангельській (біля АТС)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3608. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка пояснив місце розташування земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3410 “Про поновлення                                               

ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди земельної ділянки по                              

вул. Архангельській (біля АТС)” (додається). 

 

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

поновлення ТОВ ‟Алєкс Трейд” договору оренди землі по                                                      

вул. Покровській, 50 (навпроти входу до гуртожитку)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3605. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка надав інформацію про термін оренди земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 
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А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Майно ніхто не демонтує і орендна плата сплачуватися не буде. Тоді 

потрібно паралельно приймати рішення щодо знесення об’єкту і так далі.  

Ви можете внести пропозиції до проєкту рішення відносно терміну 

оренди. В такому разі орендна плата буде сплачена, в тому числі за період 

заборгованості.  

 

Надійшла пропозиція від депутата С.Бойка повернутися до голосування 

щодо даного питання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання ‟Про поновлення                                                             

ТОВ ‟Алєкс Трейд” договору оренди землі по                                                      

вул. Покровській, 50 (навпроти входу до гуртожитку)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3605.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3411 “Про поновлення ТОВ ‟Алєкс Трейд” 

договору оренди землі по вул. Покровській, 50 (навпроти входу до 

гуртожитку)” (додається). 

 

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

поновлення ТОВ ‟Астра-Універсал” договору оренди землі по                                          

вул. Соборній, 22-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3569 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3412 “Про поновлення                                                  

ТОВ ‟Астра-Універсал” договору оренди землі по вул. Соборній, 22-б” 

(додається). 

 

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

поновлення ФОП Ляхову В.Ю. договору оренди земельної ділянки                                       

по вул. Преображенській (біля будинку ‟Дім побуту”)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3609. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3413 “Про поновлення ФОП Ляхову В.Ю. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

будинку ‟Дім побуту”)” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3787 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав адреси 

земельних ділянок, зазначених у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3414 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 

 

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

поновлення ТОВ ‟Міськпобутсервіс” договору оренди землі                                              

по вул. Урожайній (біля будинку № 24)”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 3782. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка надав інформацію про термін оренди земельної ділянки та об’єкт, 

розташований на ній. 

 

А.Райкович: 

Якщо підприємство має відношення до життєдіяльності міста, треба 

надавати відповідні рекомендації стосовно можливого максимального строку 

оренди землі.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3415 “Про поновлення                                               

ТОВ ‟Міськпобутсервіс” договору оренди землі по вул. Урожайній                   

(біля будинку № 24)” (додається). 

 

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

поновлення Акімову Є.Г. договору оренди землі по вул. Космонавта                         

Попова, 9, корп. 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3815. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3416 “Про поновлення Акімову Є.Г. договору 

оренди землі по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3280 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав адреси 

земельних ділянок, зазначених у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

заміну сторони в договорі оренди землі по пров. Училищному, 2”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3678 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3417 “Про заміну сторони в договорі оренди 

землі по пров. Училищному, 2” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

заміну сторони в договорі оренди землі по вул. Андріївській, 95”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3994. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3418 “Про заміну сторони в договорі оренди 

землі по вул. Андріївській, 95” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3874 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутатів 

зачитав адреси земельних ділянок, зазначених у доопрацьованому проєкті 

рішення, та вказав їх розташування на карті. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3419 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПрАТ ‟Паляниця” договору оренди землі по вул. Соборній (біля 

будинку № 25)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3963. 



77 
 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3420 “Про поновлення ПрАТ ‟Паляниця” 

договору оренди землі по вул. Соборній (біля будинку № 25)” 

(додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                       

“Про поновлення Сорокіну О.М. договору оренди земельної ділянки                          

по вул. Євгена Тельнова, 15-м”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4063. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3421 “Про поновлення Сорокіну О.М. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 15-м” 

(додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про поновлення Шаран Н.В. договору оренди землі                                                   

по вул. Євгена Тельнова, 90-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4067. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3422 “Про поновлення Шаран Н.В.                     

договору оренди землі по вул. Євгена Тельнова, 90-а” (додається). 

 

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

поновлення Яворській Є.І. договору оренди земельної ділянки по                               

вул. Волкова (біля будинку № 28, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4068. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3423 “Про поновлення Яворській Є.І. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 28, 

корп. 1)” (додається). 

 

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

поновлення ФОП Гречанюку В.Т. договору оренди землі по                                    

вул. Героїв України, 6/13”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3995. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3424 “Про поновлення ФОП Гречанюку В.Т. 

договору оренди землі по вул. Героїв України, 6/13” (додається). 

 

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

поновлення ФОП Карлику Б.З. договору оренди землі по                                                            

вул. Холодноярській, 192”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4006. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3425 “Про поновлення ФОП Карлику Б.З. 

договору оренди землі по вул. Холодноярській, 192” (додається). 

 

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

поновлення ТОВ ‟Фірма ‟Каллісто” договору оренди землі по вул. Великій 

Перспективній (біля будинку № 7)”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 4005. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3426 “Про поновлення ТОВ ‟Фірма 

‟Каллісто” договору оренди землі по вул. Великій Перспективній (біля 

будинку № 7)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟БОГДАН” АГ” договору оренди землі по вул. Героїв 

України, 6-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4004. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3427 “Про поновлення ТОВ ‟БОГДАН” АГ” 

договору оренди землі по вул. Героїв України, 6-а” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПрАТ ‟К-АВТОТРАНС” договору оренди землі                                                  

по вул. Глинки, 3”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4002. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3428 “Про поновлення                                                 

ПрАТ ‟К-АВТОТРАНС” договору оренди землі по вул. Глинки, 3” 

(додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                      

“Про поновлення Сіденку В.О. договору оренди землі                                          

по вул. Холодноярській, 119”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4115. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3429 “Про поновлення Сіденку В.О. договору 

оренди землі по вул. Холодноярській, 119” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟Кіровограднасіння” договору оренди землі                                                    

по вул. Добровольського”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4113. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Капітонова пояснив прив’язку земельної ділянки, зазначеної у проєкті 

рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3430 “Про поновлення                                               

ТОВ ‟Кіровограднасіння” договору оренди землі по                                            

вул. Добровольського” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Ми розглянули блок питань щодо поновлення права оренди.  

Просив би повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 3280 ‟Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому”. У разі сумнівів пропоную скоротити термін 

оренди земельних ділянок до трьох років. 

Хто за те, щоб повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 3280, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування питання ‟Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3280.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому зі 

змінами. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3431 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по                                                 

вул. Байкальській, 124-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3571. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – . 

 

Прийнято рішення № 3432 “Про надання ТОВ ‟ЛНК” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Байкальській, 124-а” 

(додається). 

 

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

зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки                                                           

по пров. Експериментальному”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3323. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутатів 

надав інформацію про цільове призначення земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3433 “Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Експериментальному” 

(додається). 
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А.Райкович: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про зміну Дем’янчуку О.В. 

цільового призначення земельної ділянки по пров. Експериментальному”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3324.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3434 “Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Експериментальному” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Оголошую перерву в роботі двадцять другої сесії міської ради. 

Перше засідання двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

 

Про дату проведення наступного засідання двадцять другої сесії вам 

буде повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 


