
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  7 

п’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

від 08 липня 2021 року  м. Кропивницький 

  

Райкович А.П., міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, представники громади, журналісти! 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На п’яту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 33 депутати. 

Відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

П’яту сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Райкович А.П. надав слово начальнику управління молоді та спорту 

міської ради Гурському В.В., який проінформував про високі досягнення 

кропивницького спортсмена ‒ вихованця КДЮСШ № 1, майстра гирьового 

спорту Геннадія Тимофєєва, який у складі збірної України на чемпіонаті 

Європи з гирьового спорту, що проходів 01-03 липня 2021 року у м. Каунас 

(Литва), виборов призове місце. 

 

Міський голова та секретар міської ради привітали спортсмена і його 

тренера з перемогою та вручили сертифікати на отримання грошової 

винагороди. 

 

Також міський голова і секретар міської ради привітали з днем 

народження депутата міської ради Косу С.А. та побажали йому успіхів.  

 
Відповідно до вимог Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання міський голова надав слово громадянам міста, які записалися на 

виступ:  
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Шульзі В.Т., який висловив подяку всім мешканцям міста, які                         

допомагали йому у проведення робіт з благоустрою парку по                                            

вулиці Степняка-Кравчинського, керівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів, які сприяли у проведенні спортивних змагань серед учнів. 

Запропонував втілити у життя ідею щодо побудови оздоровчого та 

спортивного центру у місті Кропивницькому. Запропонував допомогти з 

ескізами.  

 

Тимченку С.М., який звернувся до депутатів міської ради з проханням не 

підтримувати проєкт рішення № 552. Нагадав про конфліктну ситуацію, яка 

триває між підприємцями міста та адміністрацією ринку ‟Європейський”. 

Обґрунтував свою думку. Озвучив вимогу ‒ провести чесний аукціон щодо 

відведення в оренду земельної ділянки по вулиці Ливарній, 1 і не допускати до 

участі у ньому осіб, які мають неоднозначну репутацію та створюють 

конфлікти на орендованій землі.  

 

Резніченко О.Ю., яка звернулась до депутатів міської ради, як до 

представників інтересів територіальної громади міста, з проханням не 

порушувати екологічне право, дослухатись до думки мешканців міста та 

зважити на підтримані в ході громадських слухань пропозиції щодо зупинення 

і заборони забудови у місті зелених зон з багаторічними насадженнями, в 

тому числі у сквері ‟Центральний”. Запропонувала дійти згоди з громадою у 

зазначених питаннях. 

 

Погасію І.П., який підтримав виступ Резніченко О.Ю. Зауважив, що 

нехтування думкою мешканців і активістів міста на громадських слуханнях 

03 липня 2021 року може призвести до повної втрати довіри до місцевої влади 

та соціального вибуху. Порушив питання щодо знищення дерев по вулиці 

Шевченка, захоплення клумб з метою будівництва комерційних точок. 

Виступив проти будівництва релігійного об’єкта на природоохоронній 

території ‒ у сквері Слави. Запропонував міському голові підписати заяву 

щодо відмови від наданих йому у власність земельних ділянок на території 

Лісопарку Сосновий та завершити оформлення охоронного свідоцтва                                  

щодо цієї території. Порушив питання щодо зменшення рівня води у озері                       

‟Котяче око”. Відзначив, що для вирішення цього питання необхідно 

застосовувати комплексний підхід.  

 

Згідно зі статтею 32 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання міський голова запропонував депутатам оголосити депутатські 

запитання, заяви і оголошення.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі п’ятої сесії міської ради беруть участь: 
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Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Стецюк В.Н. ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради.  
 

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 з 

питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики, культури та спорту 

Чередніченко Наталю Юріївну. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Прошу Наталю Юріївну зайняти місце в робочій президії. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного п’ятої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, який складається з 39 загальних та 125 земельних 

питань. 

Крім того, вчора на погоджувальній раді з керівниками депутатських 

фракцій, груп, головами постійних комісій було запропоновано включити до 

проєкту порядку денного ще 8 додаткових питань: 

1. ‟Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 04 грудня 2020 року № 19 ‟Про затвердження умов оплати праці міського 

голови”, проєкт рішення без реєстраційного номера. 

2. ‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо 

необхідності послаблень карантинних заходів для міських пасажирських 

перевезень”, проєкт рішення без реєстраційного номера. 

3. ‟Про внесення змін до Положення Комунальної установи 

‟Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)” Кропивницької міської ради, затвердженого 

рішенням Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 549. 

4. ‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

 від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста  

на 2017–2022 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 550. 

5. ‟Про надання дозволу на приєднання”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 560. 
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6. ‟Про надання Релігійній організації ‟Управління Кропивницької 

єпархії Православної Церкви України” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у сквері Слави”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 559. 

7. ‟Про затвердження умов надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів та встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів 

у масивах багатоквартирної житлової забудови”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 561. 

8. ‟Про надання ТзОВ ‟АПК ‟НІКА” та Онулу М.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по  вул. Ливарній, 1”, проєкт рішення за реєстраційним № 552. 

Перелік питань та матеріали вам роздано перед початком засідання. 

 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

 

Пропоную проєкт порядку денного п’ятої сесії міської ради взяти за 

основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Пропоную включити до проєкту порядку денного п’ятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 04 грудня 2020 року № 19 ‟Про затвердження умов оплати праці міського 

голови”, проєкт рішення без реєстраційного номера.  

Прошу підтримати мою пропозицію та проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Бірця Д.М. включити до проєкту 

порядку денного п’ятої сесії міської ради питання ‟Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України щодо необхідності послаблень 

карантинних заходів для міських пасажирських перевезень”, проєкт рішення 

без реєстраційного номера. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція від депутатки Чередніченко Н.Ю. включити до 

проєкту порядку денного п’ятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до Положення Комунальної установи ‟Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)” Кропивницької міської ради, затвердженого рішенням 

Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393”, проєкт рішення 

за реєстраційним № 549. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція від депутатки Чередніченко Н.Ю. включити до 

проєкту порядку денного п’ятої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 550. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція від депутатки Чередніченко Н.Ю. включити до 

проєкту порядку денного п’ятої сесії міської ради питання ‟Про надання 

дозволу на приєднання”, проєкт рішення за реєстраційним № 560. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. включити до проєкту 

порядку денного п’ятої сесії міської ради питання ‟Про надання Релігійній 

організації ‟Управління Кропивницької єпархії Православної Церкви 

України” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у сквері Слави”, проєкт рішення за реєстраційним № 559. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. включити до проєкту 

порядку денного п’ятої сесії міської ради питання ‟Про затвердження умов 

надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та 

встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах 

багатоквартирної житлової забудови”, проєкт рішення за реєстраційним                                 

№ 561. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. включити до  

проєкту порядку денного п’ятої сесії міської ради питання ‟Про надання  

ТзОВ ‟АПК ‟НІКА” та Онулу М.Л. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Ливарній, 1”, проєкт рішення за реєстраційним № 552. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Також на погоджувальній раді від депутатів надійшли пропозиції щодо 

виключення з проєкту порядку денного п’ятої сесії питань.  
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Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. виключити з проєкту 

порядку денного та перенести на наступне засідання сесії розгляд питання 

‟Про надання Федоренко Л.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Завадівському до перехрестя з 

вулицею Кільцевою”, проєкт рішення за реєстраційним № 373                         

(питання за порядковим № 55). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. виключити з проєкту 

порядку денного та перенести на наступне засідання сесії розгляд питання 

‟Про затвердження Розгачову Я.О. технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель по вул. Дворцовій, 33/38”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 471 (питання за порядковим № 133). Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. виключити з проєкту 

порядку денного та перенести на наступне засідання сесії розгляд питання 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля АГЗС), право 

оренди на яку набувається на аукціоні”, проєкт рішення за реєстраційним                                    

№ 119 (питання за порядковим № 136). Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Які ще є пропозиції? 
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Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні колеги! 

Є пропозиція щодо черговості розгляду додаткових земельних питань у 

порядку денному п’ятої сесії, а саме:  

проєкт рішення за реєстраційним № 561 ‟Про затвердження умов надання 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та встановлення 

тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової 

забудови” ‒ у розділі загальних питань; 

проєкт рішення за реєстраційним № 559 ‟Про надання Релігійній 

організації ‟Управління Кропивницької єпархії Православної Церкви 

України” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у сквері Слави” ‒ першим серед земельних питань; 

проєкт рішення за реєстраційним № 552 ‟Про надання  

ТзОВ ‟АПК ‟НІКА” та Онулу М.Л. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Ливарній, 1” ‒ останнім.  

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутатки Яремчук В.С. щодо 

черговості розгляду додатково включених питань. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропоную проєкт порядку денного п’ятої сесії міської ради затвердити в 

цілому з урахуванням внесених змін та доповнень. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 544 “Про затвердження порядку денного п’ятої 

сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, хотів би 

повідомити вам, що на численні прохання депутатів і громадськості від 

сьогодні на табло одразу після результатів голосування буде висвітлюватись 

поіменне голосування з кожного питання порядку денного. 

 

Перше питання порядку денного ‒ ‟Про депутатські запити депутатів 

міської ради”. 

Повідомляю, що попередньо зареєстрованих депутатських запитів немає. 

Якщо у депутатів є запити, прошу їх оголосити. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року № 19 ‟Про затвердження 

умов оплати праці міського голови”, проєкт рішення без реєстраційного 

номера. Доповідач Сорока С.К. ‒ начальник відділу бухгалтерського обліку 

міської ради. 

 

Міський голова пояснив суть питання. Звернувся до депутатів з 

проханням підтримати проєкт рішення. Заявив про конфлікт інтересів та 

повідомив, що не братиме участі у голосуванні. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за основу і 

в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 545 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 04 грудня 2020 року № 19 ‟Про 

затвердження умов оплати праці міського голови” (додається).  

 

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

затвердження ліквідаційного балансу”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 330. Доповідач Глушаєва І.М. ‒ начальник відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 330 за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 546 “Про затвердження ліквідаційного 

балансу” (додається).  
 

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

затвердження звіту про виконання бюджету смт Нового за 2020 рік”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 480. Доповідач Глушаєва І.М. ‒ начальник 

відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 480 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 547 “Про затвердження звіту про виконання 

бюджету смт Нового за 2020 рік” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року 

№ 43 ‟Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади                                      

на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 429 (доопрацьований). 

Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т. пояснила підстави щодо підготовки доопрацьованого 

проєкту рішення № 429 та основні його положення. Озвучила пропозиції 

галузевих постійних комісій, погоджених постійною комісією з питань 

бюджету та податкової політики, а саме: 

 

І. Щодо збільшення доходів та видатків бюджету за рахунок субвенцій з 

державного бюджету ‟Спроможна школа для кращих результатів” ‒                   

+10,3 млн грн, з них: 

управлінню освіти ‒ 9,1 млн грн; 

управлінню капітального будівництва ‒ 1,2 млн грн. 
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Не менше 30 % передбачається перерозподілити на співфінансування цих 

об’єктів. 

 

ІІ. Погоджені пропозиції головних розпорядників коштів на збільшення 

видатків за рахунок збільшення доходів бюджету: 

доходи за рахунок податкових та неподаткових                                            

надходжень ‒ 59,6 млн грн, з них: 

податок та збір на доходи  фізичних осіб – 54,2 млн грн; 

єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 3,0 млн грн; 

орендна плата з юридичних осіб – 1,3 млн грн; 

надходження від орендної плати за комунальне майно ‒ 0,6 млн грн; 

інші надходження ‒ 0,4 млн грн; 

цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування ‒  

0,150 млн грн. 

 

Проінформувала, що на виконання статті 78 Бюджетного кодексу 

України фінансовим управлінням міської ради підготовлено офіційний 

висновок щодо обсягу залишку коштів бюджету Кропивницької 

територіальної громади станом на 08 липня 2021 року (додається). 

Зупинилась на основних показниках щодо виконання бюджету за перше 

півріччя 2021 року. 

 

Відзначила, що за результатами виконання бюджету                                                       

за перше півріччя 2021 року постійна комісія з питань бюджету та 

податкової політики, а також галузеві постійні комісії погодили 

перерозподіл видатків по головних розпорядниках коштів: 

 

1. Управлінню транспорту та зв’язку – 37,3 млн грн, з них: 

 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд: 

автомобільним транспортом – 16,8 млн грн; 

електротранспортом – 20,5 млн грн. 

 

2. Управлінню охорони здоров’я – 15,6 млн грн, з них: 

 

Центральній міській лікарні на придбання рентген апарату – 8,0 млн грн; 

на капітальний ремонт головного корпусу міського пологового будинку – 

1,4 млн грн; 

на розрахунки за енергоносії ‒ 3,9 млн грн; 

на стоматполіклініки – 2,0 млн грн. 

 

3. Департаменту соціальної політики – 4,5 млн грн, з них: 
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на заробітну плату – 2,8 млн грн, в тому числі за рахунок зменшення 

субвенцій районним у місті бюджетам на 0,216 млн грн; 

на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку – 0,954 млн грн; 

на оплату праці працівникам територіальних центрів – 0,340 млн грн; 

на харчування та розрахунки за енергоносії Центру реабілітації дітей з 

інвалідністю – 0,177 млн грн; 

на розрахунки за енергоносії Соціальному гуртожитку ‒ 0,057 млн грн; 

на утримання та розрахунки за енергоносії Кропивницькому міському 

центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 0,135 млн грн; 

на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального 

ремонту Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства – 

0,050 млн грн. 
 

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства –                      

0,589 млн грн (за рахунок коштів цільового фонду розвитку та благоустрою 

міста). 
 

5. Управлінню культури і туризму – 0,561 млн грн для забезпечення 

діяльності та утримання Районного будинку культури.  

 

6. Управлінню молоді та спорту – 0,150 млн грн на матеріальне 

заохочення спортсменів і їх тренерів за спортивні досягнення та на 

внутрішній перерозподіл.  

 

7. Департаменту надання адміністративних послуг ‒ 1,4 млн грн на 

оплату праці. 

 

Відзначила, що у доопрацьованому проєкті рішення № 429 враховано 

перерозподіл коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету, а саме: 

збільшені видатки департаменту соціальної політики на 0,246 млн грн для 

реалізації соціального проєкту ‟Соляна кімната” (за рахунок зменшення 

видатків департаменту з питань економічного розвитку). 

 

Звернула увагу присутніх, що у разі підтримки доопрацьованого проєкту 

рішення № 429 з урахуванням пропозицій галузевих та профільної постійних 

комісій, доходи бюджету територіальної громади зростуть на 115,0 млн грн 

та складуть 2 487,503 млн грн, видатки ‒ на 2 541,9 млн грн. Зміниться 

текстова частина проєкту рішення, зокрема в частині залучення залишків та 

розподілу коштів на галузеві програми. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 429 в 

цілому з урахуванням рекомендацій профільної та галузевих постійних 

комісій міської ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 548 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік” (додається).

  

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

затвердження передавального акта”. Проєкт рішення за реєстраційним № 445. 

Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань економічного 

розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 445 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 549 “Про затвердження передавального акта” 

(додається).  
 

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

доповнення Плану діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним                 

№ 483. Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань економічного 

розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 483 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 550 “Про доповнення Плану діяльності 

Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів            

на 2021 рік” (додається).  
 

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

встановлення ставок єдиного податку”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 453 (доопрацьований) – регуляторний акт. Доповідач Рахуба Н.А. ‒ 

директор департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

 

Зарічна А.А., депутатка міської ради (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”, співголова депутатської групи ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та регуляторної політики відповідно до                   

статті 26 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання 

проінформувала присутніх про висновки постійної комісії щодо відповідності 

проєкту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України ‟Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), запропонував взяти доопрацьований 

проєкт рішення № 453 за основу, оскільки має пропозиції.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Корнюші О.П. взяти доопрацьований 

проєкт рішення № 453 за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Корнюша О.П. відзначив, що у доповіді щодо доопрацьованого проєкту 

рішення № 429 начальник фінансового управління міської ради Бочкова Л.Т. 

проінформувала про перевиконання дохідної частини бюджету міської 

територіальної громади. Висловив думку, що безвідповідально приймати 

доопрацьований проєкт рішення № 453 у запропонованому вигляді в умовах 

пандемії.  

Запропонував внести зміни до доопрацьованого проєкту рішення № 453, 

а саме:  
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керуючись пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, 

встановити ставки єдиного податку: 

для фізичних осіб-підприємців першої групи ‒ 5 % від розміру 

прожиткового мінімуму; 

для фізичних осіб-підприємців другої групи ‒ 5 % від розміру мінімальної 

заробітної плати. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Корнюші О.П. внести зміни до 

доопрацьованого проєкту рішення № 453. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

У кого ще є пропозиції щодо доопрацьованого проєкту рішення № 453? 

Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 453 в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 551 “Про встановлення ставок єдиного 

податку” (додається).  
 

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

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 454 

(доопрацьований) – регуляторний акт. Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

 

Зарічна А.А., депутатка міської ради (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”, співголова депутатської групи ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, 
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підприємництва, інвестицій та регуляторної політики  відповідно до                   

статті 26 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання 

проінформувала присутніх про висновки постійної комісії щодо відповідності 

проєкту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України ‟Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), запропонував взяти доопрацьований 

проєкт рішення № 454 за основу.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Корнюші О.П. взяти доопрацьований 

проєкт рішення № 454 за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Корнюша О.П., керуючись статтею 26 Закону України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 266 Податкового кодексу України, 

постановами Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року                          

№ 483 ‟Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки”, від 28 грудня 2020 року № 1330 ‟Про 

затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в 

електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати 

місцевих податків та/або зборів”, з метою зменшення фізичного, 

фінансового, морально-психологічного впливу на 13 822 фізичних та 

юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність у місті 

Кропивницькому, та на власників 100 000 домогосподарств міста 

запропонував внести зміни до доопрацьованого проєкту рішення № 454, а 

саме: 

у додатку 1 зменшити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, з 0,3 % до 0,2 %; 

у додатку 2 залишити пільги для фізичних та юридичних осіб. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Корнюші О.П. внести зміни до 

доопрацьованого проєкту рішення № 454. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 
 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 454 в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 552 “Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” 

(додається).  

 

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

встановлення ставок туристичного збору”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 455 (доопрацьований) – регуляторний акт. Доповідач Рахуба Н.А. ‒ 

директор департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

 

Зарічна А.А., депутатка міської ради (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”, співголова депутатської групи ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та регуляторної політики , відповідно до             

статті 26 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання 

проінформувала присутніх про висновки постійної комісії щодо відповідності 

проєкту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України ‟Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 455 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 553 “Про встановлення ставок туристичного 

збору” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 456 (доопрацьований). Доповідач                        

Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку міської 

ради. 

 

Зарічна А.А., депутатка міської ради (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”, співголова депутатської групи ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та регуляторної політики відповідно до                            

статті 26 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання 

проінформувала присутніх про висновки постійної комісії щодо відповідності 

проєкту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України ‟Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 456 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 554 “Про встановлення ставок збору за місця 

для паркування транспортних засобів” (додається).  

 

Представники фракції Політичної партії ‟Опозиційна платформа – За 

життя” залишили сесійну залу. 

 

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

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року 

№ 99 ‟Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького 

на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 487. Доповідач 

Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку міської 

ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 487 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 555 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 99 ‟Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2021-2023 роки” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради 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 № 539 (доопрацьований). Доповідач Білокінь С.В. ‒  

начальник управління капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 539 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 556 “Про внесення змін до рішення міської 

ради 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).  
 

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

внесення змін та доповнень до рішення Кропивницької міської ради                                       

від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 

місті Кропивницькому на 2021-2025 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 
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№ 473 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 473 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 557 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про 

затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому                         

на 2021-2025 роки” (додається).  
 

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

внесення доповнень до рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 

2021 року № 387 ‟Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 490. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 490 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 558 “Про внесення доповнень до рішення 

Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 387 ‟Про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у                                           

місті Кропивницькому на 2021 рік” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на списання дебіторської заборгованості”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 202. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 
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Кухаренко В.І. пояснив суть питання. Зауважив, що депутати 

запитували, чи є кримінальні провадження відносно зазначеного у проєкті 

рішення підприємства. Зачитав відповідь на звернення до Кіровоградської 

обласної прокуратури та до Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, згідно з якими досудове розслідування у справі                           

№ 11-0455, порушеній 06.12.2011 за ознаками злочину, передбаченого 

частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, та у                                        

справі № 11-0453, порушеній за ознаками злочину, передбаченого                          

частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, зупинено 26.12.2011 

на підставі пункту 3 статті 206 Кримінально процесуального кодексу 

України в редакції 1960 року у зв’язку з невстановленням особи, яка вчинила 

злочин.  

 

Райкович А.П.: 
Які є запитання? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 202 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 559 “Про надання дозволу на списання 

дебіторської заборгованості” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 93 ‟Про 

затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 457 

(доопрацьований). Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник управління з питань 

запобігання і виявлення корупції міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 457 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 560 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 93 ‟Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на                                            

2021-2023 роки” (додається).  
 

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

розроблення детального плану території в районі вулиці Васнецова у                                  

м. Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 422. Доповідач 

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

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 422 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 561 “Про розроблення детального плану 

території в районі вулиці Васнецова у м. Кропивницькому” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

розроблення містобудівної документації щодо внесення змін до детальних 

планів територій в районі вулиць Козацької, провулків Козацького та 

Курінного у м. Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 423. 

Доповідач Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 423 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 562 “Про розроблення містобудівної 

документації щодо внесення змін до детальних планів територій в районі 

вулиць Козацької, провулків Козацького та Курінного у  

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про 

затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради на 2014-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 474 

(доопрацьований). Доповідач Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 474 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 563 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 січня 2014 року № 2774 ‟Про затвердження Програми 

створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради  

на 2014-2021 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ліквідаційного балансу”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 488. Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 488 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 564 “Про затвердження ліквідаційного 

балансу” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2275 

‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 
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ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки”, зі змінами”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 489 (доопрацьований). Доповідач Коваленко С.М. ‒ 

начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 489 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 565 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2275 ‟Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків  

на 2019-2021 роки” (зі змінами)” (додається).  
 

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

“Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                       

від 25 березня 2021 року № 183 ‟Про затвердження Положень про відзнаки 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 521. Доповідач Громко С.П. ‒ заступник начальника 

управління персоналу міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 521 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 566 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 183 ‟Про 

затвердження Положень про відзнаки Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 ‟Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького                                                   
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на 2019-2021 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 522. 

Доповідач Громко С.П. ‒ заступник начальника управління персоналу міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 522 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 567 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2284 ‟Про затвердження Програми 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019-2021 роки” (зі 

змінами)” (додається).  
 

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

перейменування вулиці Халтуріна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 410. 

Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління культури і туризму міської 

ради. 

 

Назарець А.Ф. пояснила суть питання та підстави щодо підготовки 

проєкту рішення № 410. Відзначила, що проєкт рішення погоджено 

Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 410 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 568 “Про перейменування вулиці Халтуріна” 

(додається).  
 

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

перейменування скверу ‟Ятрань”. Проєкт рішення за реєстраційним № 411. 
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Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління культури і туризму міської 

ради. 

 

Назарець А.Ф. пояснила суть питання та підстави щодо підготовки 

проєкту рішення № 411. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 411 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 569 “Про перейменування скверу ‟Ятрань” 

(додається).  
 

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

ліквідацію комунального підприємства ‟Правник”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 409 (доопрацьований). Доповідач Пасенко А.С. ‒ начальник 

управління комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 409 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 570 “Про ліквідацію комунального 

підприємства ‟Правник” (додається).  
 

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

затвердження Статуту комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 Кропивницької міської ради” в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 424. Доповідач Гурський В.В. ‒ начальник 

управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 424 за основу і в 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 571 “Про затвердження Статуту комунального 

закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

Кропивницької міської ради” в новій редакції” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Статуту комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 Кропивницької міської ради” в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 425 (доопрацьований). Доповідач  

Гурський В.В. ‒ начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 425 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 572 “Про затвердження Статуту комунального 

закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

Кропивницької міської ради” в новій редакції” (додається).  
 

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

затвердження Статуту комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Кропивницької міської ради” в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 426. Доповідач Гурський В.В. ‒ начальник 

управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 426 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 573 “Про затвердження Статуту комунального 

закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

Кропивницької міської ради” в новій редакції” (додається).  
 

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

затвердження Статуту комунального закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 Кропивницької міської ради” в новій редакції”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 427 (доопрацьований). Доповідач                                

Гурський В.В. ‒ начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення№ 427 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 574 “Про затвердження Статуту комунального 

закладу ‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 

Кропивницької міської ради” в новій редакції” (додається).  
 

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

перейменування комунального закладу ‟Об’єднання дитячо-юнацьких клубів 

за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького” та затвердження 

Статуту в новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 428 

(доопрацьований). Доповідач Гурський В.В. ‒ начальник управління молоді та 

спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 428 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 575 “Про перейменування комунального 

закладу ‟Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького” та затвердження Статуту в новій 

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

створення комунального закладу ‟Кропивницький міжшкільний ресурсний 

центр № 1” Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним                            

№ 475 (доопрацьований). Доповідач Кумпан С.Г. ‒ начальник відділу по 

роботі з закладами освіти управління освіти міської ради. 

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Міжфракційне депутатське об’єднання 

‟Рівні можливості”), запропонувала внести правку до доопрацьованого 

проєкту рішення № 475, а саме у тексті Статуту комунального закладу 

‟Кропивницький міжшкільний ресурсний центр № 1” слово ‟учнів” у всіх 

відмінках замінити на слова ‟учнів та учениць” у відповідних відмінках.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 475 за 

основу і в цілому з поправками (додається службова записка заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                          

Колодяжного С.А.). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 576 “Про створення комунального закладу 

‟Кропивницький міжшкільний ресурсний центр № 1” Кропивницької 

міської ради” (додається).  
 

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

оптимізацію мережі закладів освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним № 491. 

Доповідач Кумпан С.Г. ‒ начальник відділу по роботі з закладами освіти 

управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 491 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 69. 
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Прийнято рішення № 577 “Про оптимізацію мережі закладів освіти” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування закладів освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним № 476. 

Доповідач Кумпан С.Г. ‒ начальник відділу по роботі з закладами освіти 

управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 476 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 578 “Про перейменування закладів освіти” 

(додається).  
 

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

перейменування закладів освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним № 523 

(доопрацьований). Доповідач Кумпан С.Г. ‒ начальник відділу по роботі з 

закладами освіти управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 523 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 579 “Про перейменування закладів освіти” 

(додається).  
 

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

перейменування закладів освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним № 524 

(доопрацьований). Доповідач Кумпан С.Г. ‒ начальник відділу по роботі з 

закладами освіти управління освіти міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 524 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 580 “Про перейменування закладів освіти” 

(додається).  
 

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

перейменування закладів освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним № 525 

(доопрацьований). Доповідач Кумпан С.Г. ‒ начальник відділу по роботі з 

закладами освіти управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 525 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 581 “Про перейменування закладів освіти” 

(додається).  
 

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

перейменування закладу освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним № 526 

(доопрацьований). Доповідач Кумпан С.Г. ‒ начальник відділу по роботі з 

закладами освіти управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 526 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 582 “Про перейменування закладу освіти” 

(додається).  
  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3140 ‟Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 486 

(доопрацьований). Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 486 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 583 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3140 ‟Про затвердження Програми 

розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки” 

(додається).  
 

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

звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо необхідності 

послаблень карантинних заходів для міських пасажирських перевезень”. 

Проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач Житник В.П. ‒ 

начальник управління транспорту та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти озвучений проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 584 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України щодо необхідності послаблень карантинних 

заходів для міських пасажирських перевезень” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до Положення Комунальної установи ‟Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)” Кропивницької міської ради, затвердженого рішенням 

Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 549. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ директор департаменту 

соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 549 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 585 “Про внесення змін до Положення 

Комунальної установи ‟Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” 

Кропивницької міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької 

міської ради від 20 травня 2021 року № 393” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                      

№ 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 550. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ директор 

департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 550 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 586 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки” (додається).  
 



34 
 

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

надання дозволу на приєднання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 560. 

Доповідач Вовк Ю.М. ‒ директор департаменту соціальної політики міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 560 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 587 “Про надання дозволу на приєднання” 

(додається).  
 

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

надання Релігійній організації ‟Управління Кропивницької єпархії 

Православної Церкви України” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у сквері Слави”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 559. Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

Міський голова відзначив, що Православна Церква України має декілька 

релігійних громад. Одній з них було надано дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у сквері Слави для 

будівництва храмової споруди. Пояснив, що надійшло клопотання від 

Релігійної  організації ‟Релігійна громада Апостола Якова, брата 

Господнього Української Православної Церкви Київського Патріархату                        

м. Кропивницький” щодо надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою Релігійній організації ‟Управління Кропивницької єпархії 

Православної Церкви України”. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 559 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 588 “Про надання Релігійній організації 

‟Управління Кропивницької єпархії Православної Церкви України” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у сквері Слави” (додається).  
 

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

затвердження умов надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів та встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів 

у масивах багатоквартирної житлової забудови”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 561. Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Міжфракційне депутатське об’єднання 

‟Рівні можливості”), звернулась з проханням пояснити пункти 2.1 та 2.2                          

розділу 2 Умов надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів та встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах 

багатоквартирної житлової забудови (далі ‒ Умови надання земельних 

ділянок).  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що пункт 2.1 розділу 2 Умов надання земельних 

ділянок стосується надання земельних ділянок під будівництво індивідуальних 

гаражів в охоронних зонах із дотриманням державних будівельних норм 

планування та забудови територій. Пункт 2.2 стосується маломобільних 

груп населення та осіб з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового 

апарату та передбачає встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів 

без облаштування фундаменту та без виділення земельної ділянки.  

 

Шамардіна К.О. запропонувала внести відповідні доповнення                                      

до розділу 2 Умов надання земельних ділянок, а саме зазначити, що пункт 2.2 

стосується саме збірно-розбірних гаражів. 

 

Лунгол Р.С. відзначив, що проєкт рішення № 561 опрацьовувався 

юридичним управлінням. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Пропоную врахувати зауваження депутатки Шамардіної К.О., розглянути 

на засіданні постійної комісії міської ради з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності, погодити з юридичним управлінням, 

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та на наступній сесії міської ради внести до розділу 2 Умов 
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надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та 

встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах 

багатоквартирної житлової забудови відповідну правку.  

Приймається така пропозиція?  

Прошу управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища та постійну комісію міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності опрацювати це питання, щоб на 

наступній сесії міської ради внести відповідні доповнення. 

Якщо у депутатів більше немає запитань, ставлю на голосування 

пропозицію прийняти проєкт рішення № 561 за основу і в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 589 “Про затвердження умов надання 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та 

встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах 

багатоквартирної житлової забудови” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.12. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвався 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, 

необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Проєкти рішень підготовлені управлінням земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища та опрацьовані постійною 

комісією з питань екології, земельних відносин та комунальної власності. 
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Доповідач Лунгол Р.С., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією картографічних 

матеріалів та озвучує рекомендації профільної постійної комісії міської ради. 

 

Лунгол Р.С. звернув увагу присутніх на зміни, внесені до Закону України 

‟Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з якими рішення ради щодо 

безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну 

власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, 

та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого 

будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами 

голосів депутатів від загального складу ради (тобто не менш як 28 голосів). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про надання Лукашу Є.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між пров. Курінним 

та СТ ‟Аграрник”. Проєкт рішення за реєстраційним № 431.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 431 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 590 “Про надання Лукашу Є.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

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

вул. Олексія Глобенка”. Проєкт рішення за реєстраційним № 284.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 284 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 591 “Про передачу Корженівському В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Глобенка” 

(додається).  
 

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

передачу Фоменку Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з кадастровим                                

№ 3510100000:19:200:0021)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 316.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 316 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 592 “Про передачу Фоменку Д.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Семена Климовського (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:19:200:0021)” (додається).  

 

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

передачу Савичу Є.Р. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по пров. Азовському”. Проєкт рішення за реєстраційним № 347.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 347 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 593 “Про передачу Савичу Є.Р. безоплатно у 

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

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

передачу Зайцю О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по пров. Луньовському”. Проєкт рішення за реєстраційним № 404.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 404 за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 594 “Про передачу Зайцю О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Луньовському” (додається).  

 

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

передачу Макаренку Д.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                 

біля вул. Родникової”. Проєкт рішення за реєстраційним № 359.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 359 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 595 “Про передачу Макаренку Д.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки біля вул. Родникової” (додається).  
 

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

надання Лебедєву А.Ю. та Девіс О.П. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Родниковій, 18”. Проєкт рішення за реєстраційним № 28.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 28 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 596 “Про надання Лебедєву А.Ю. та Девіс О.П. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                               

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                                                      

по вул. Родниковій, 18” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гавриленко О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, 53-а, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 49.  

Вільна земельна ділянка. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 49 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 597 “Про надання Гавриленко О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 53-а, смт Нове” (додається).  
 

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

надання Курбет О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, 51-ж, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 170 (доопрацьований).  

Право власності на житловий будинок не зареєстровано. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 170 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 598 “Про надання Курбет О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 51-ж, смт Нове” (додається).  
 

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

надання Долиняк О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Західній, 23, смт Нове”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 171 (доопрацьований).  
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 171 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 599 “Про надання Долиняк О.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Західній, 23, смт Нове” (додається).  
 

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

надання Кодемі Т.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, смт Нове (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510166900:09:068:0290)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 272 (доопрацьований).  

Вільна земельна ділянка. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 272 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 600 “Про надання Кодемі Т.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, смт Нове (біля земельної ділянки з кадастровим                                 

№ 3510166900:09:068:0290)” (додається).  
 

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

надання Добровольському О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Центральній, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 275.  

Вільна земельна ділянка. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 275 за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 601 “Про надання Добровольському О.О. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Центральній, смт Нове” (додається).  
 

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

надання Ткаченко О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки пороч із земельною ділянкою з кадастровим                           

№ 3510100000:02:028:0599”. Проєкт рішення за реєстраційним № 477.  

 

Ткаченко О.В., депутатка міської ради (фракція місцевої організації 

політичної партії ‟Перспектива міста”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості),заявила про конфлікт інтересів 

та повідомила, що не братиме участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 477 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 602 “Про надання Ткаченко О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

пороч із земельною ділянкою з кадастровим № 3510100000:02:028:0599” 

(додається).  
 

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

надання Дубовій В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4488 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4488 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 603 “Про надання Дубовій В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

надання Поповиченко О.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького, 28”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 360.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 360 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 604 “Про надання Поповиченко О.Г. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Яворницького, 28” (додається).  
 

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

надання Горіну А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:48:413:0201)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 412.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 412 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 605 “Про надання Горіну А.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

по вул. Якуба Коласа (біля земельної ділянки з кадастровим                                          

№ 3510100000:48:413:0201)” (додається).  
 

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

передачу Черніковій А.О. безоплатно у власність земельної ділянки поруч із 

земельною ділянкою з кадастровим № 3510100000:48:413:0067”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 287.  

Питання стосується багатодітної матері. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 287 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 606 “Про передачу Черніковій А.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки поруч із земельною ділянкою з 

кадастровим № 3510100000:48:413:0067” (додається).  
 

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

надання Матвієнко А.К. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки біля земельної ділянки з кадастровим                                   

№ 3510100000:02:028:0735”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4026.  

 

Лунгол Р.С. проінформував, що проєкт рішення за реєстраційним № 4026 

не погоджений профільною комісією у зв’язку з наявністю на земельній ділянці 

багаторічних зелених насаджень, але земельна ділянка відповідає Плану 

зонування. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

пояснила, що земельна ділянка знаходиться у зеленій зоні, але підстав для 

відмови заявнику немає. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4026 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 1, 

“проти” – 7, 

“утримались” – 12, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

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

надання Фьодоровій В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 4357.  

Вільна земельна ділянка. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4357 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 607 “Про надання Фьодоровій В.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Фісановича (біля будинку № 41)” (додається).  
 

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

надання Тесленку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій (біля будинку № 40-а),                       

смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4402.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4402 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 608 “Про надання Тесленку С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій (біля будинку № 40-а), смт Нове” (додається).  
 

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

передачу Носовському В.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                

по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 218 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 218 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 609 “Про передачу Носовському В.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гідросилівській                                     

(біля будинку № 6)” (додається).  

 

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

передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Дружби, 83, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 228 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 228 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 610 “Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Дружби, 83, смт Нове” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Нестеренку В.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Салганні піски”. Проєкт рішення за реєстраційним № 229 

(доопрацьований).  
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 299 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 611 “Про передачу Нестеренку В.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Салганні піски” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Моїм розпорядженням від 25 травня 2021 року № 4-р були зупинені два 

рішення, прийняті на минулій сесії: 

“Про надання Горбенко О.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Павла Сніцара (біля 

будинку № 70-а)”; 

‟Про передачу Барчану С.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Спренжина (біля будинку № 8)”. 
 

Відповідно до статті 59 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні” сьогодні необхідно повторно розглянути ці рішення. 

У випадку, якщо рада відхилить зауваження міського голови і 

підтвердить зупинені рішення двома третинами голосів депутатів від 

загального складу ради (тобто ‒ 28), тільки після цього вони наберуть 

чинності. 
 

Розглядаємо питання “Про надання Горбенко О.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Павла Сніцара (біля будинку № 70-а)”. 
 

Лунгол Р.С. пояснив, що на земельній ділянці ведеться самовільне 

будівництво та відбувається фактичне самозахоплення земельної ділянки. Є 

скарги мешканців. 

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб відхилити зауваження міського голови та підтвердити 

зупинене рішення, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 10, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання “Про передачу Барчану С.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Спренжина (біля будинку № 8)”. Дію рішення також 

зупинено розпорядженням міського голови від 25.05.2021 № 4-р. 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що міська рада прийняла рішення про передачу у 

власність вищезазначеної земельної ділянки. Після цього до міської ради 

звернувся власник, який у 1992 році придбав залишки недобудови на цій 

земельній ділянці, але реєстрація права на майно не була проведена належним 

чином. Оскільки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

відсутні будь-які відомості про майно, перевірити таку інформацію немає 

можливості. 

 

Райкович А.П.: 
Хто за те, щоб відхилити зауваження міського голови та підтвердити 

зупинене рішення, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 2, 

“проти” – 9, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Продовжуємо розгляд питань щодо регулювання земельних відносин, які 

приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради                    

(тобто ‒ 22). 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Брюховецькому Є.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Суворова, 39”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 40.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 40 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 612 “Про надання Брюховецькому Є.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Суворова, 39” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бойко О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Профспілковій, 12”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 148 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 148 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 613 “Про надання Бойко О.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Профспілковій, 12” (додається).  
 

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

надання Гуслістій І.А. та Фортуні В.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                                                

вул. Максима Залізняка, 35/1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 165 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 165 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 614 “Про надання Гуслістій І.А. та Фортуні В.А. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Максима Залізняка, 35/1” (додається).  
 

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

надання Новосьоловій Л.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 73”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 167 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 167 за 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 615 “Про надання Новосьоловій Л.Л. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гетьмана Сагайдачного, 73” (додається).  
 

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

надання Балануці Н.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Береговій, 8”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 168 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 168 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 616 “Про надання Балануці Н.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Береговій, 8” (додається).  
 

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

надання Гудкову М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Мінській, 16”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 173 (доопрацьований).  

Право власності на будинок не зареєстровано. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 173 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 617 “Про надання Гудкову М.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Мінській, 16” (додається).  
 

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

надання Машковській О.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 13”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 221 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 221 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 618 “Про надання Машковській О.Г. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Бесарабській, 13” (додається).  

 

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

надання Чуприні О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Сергія Хрипунова, 48”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 271.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 271 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 619 “Про надання Чуприні О.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Сергія Хрипунова, 48” (додається).  
 

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

надання Драганову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по пров. Мінському, 22”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4437 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4437 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 620 “Про надання Драганову В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Мінському, 22” (додається).  
 

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

передачу Крижановському О.В. безоплатно у власність земельних ділянок по 

вул. Івана Богуна, 163”. Проєкт рішення за реєстраційним № 208 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 208 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 621 “Про передачу Крижановському О.В. 

безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Івана Богуна, 163” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Скібіцькій Н.Г. та Носовському В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гідросилівській, 6”. Проєкт рішення за реєстраційним № 222 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 222 за 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 622 “Про передачу Скібіцькій Н.Г. та                       

Носовському В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Гідросилівській, 6” (додається).  
 

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

передачу Студнікову О.О. безоплатно у власність земельних ділянок                                  

по вул. Архітектора Достоєвського, 1-а”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 223 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 223 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 623 “Про передачу Студнікову О.О. безоплатно 

у власність земельних ділянок по вул. Архітектора Достоєвського, 1-а” 

(додається).  
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 288 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 288 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 624 “Про передачу у власність земельних 

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

передачу Баші Ю.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                             

по пров. Чайковського, 26”. Проєкт рішення за реєстраційним № 317.  

Незавершене будівництво. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 317 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 625 “Про передачу Баші Ю.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Чайковського, 26” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 318.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 318 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 626 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 357.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 357 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 627 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 417 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 417 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 628 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
 

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

“Про передачу Щербині В.О. у власність земельної ділянки по вул. Дружби, 9, 

смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 405.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 405 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 629 “Про передачу Щербині В.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Дружби, 9, смт Нове” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 478 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 478 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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 630 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу Зябліковій Н.М. безоплатно у власність земельних ділянок                              

по вул. Гранітній, 25”. Проєкт рішення за реєстраційним № 497.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 497 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 631 “Про передачу Зябліковій Н.М. безоплатно 

у власність земельних ділянок по вул. Гранітній, 25” (додається).  
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 542.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 542 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 632 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

надання Шмегельській Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Шумілова (біля будинку 

№ 78)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4401.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4401 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 633 “Про надання Шмегельській Д.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Шумілова (біля будинку № 78)” (додається).  
 

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

надання Мандрик Л.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 13”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 106 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 106 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 634 “Про надання Мандрик Л.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Холодноярській, 13” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Тихому А.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Народній, 6”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 107 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 107 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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 635 “Про надання Тихому А.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній, 6” (додається).  
 

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

надання Копотій Л.В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                              

по вул. Адама Міцкевича, 18”. Проєкт рішення за реєстраційним № 110 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 110 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 636 “Про надання Копотій Л.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Адама Міцкевича, 18” 

(додається).  
 

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

надання Логанович О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дружби, 53, смт Нове”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 162 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 162 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 637 “Про надання Логанович О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дружби, 53, смт Нове” (додається).  
 

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

надання Курченко О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 118”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 176 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 176 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 638 “Про надання Курченко О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 118” (додається).  

 

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

надання Антонюк Г.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 120-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 322 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 322 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 639 “Про надання Антонюк Г.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 120-а” (додається).  
 

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

надання Полюховичу В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 38”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 320 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 320 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 640 “Про надання Полюховичу В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 38” (додається).  
 

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

надання Стадніку М.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Херсонській, 68”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 413.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 413 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 641 “Про надання Стадніку М.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Херсонській, 68” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Грош І.Б. безоплатно у власність земельної ділянки                                                

по вул. Олександра Олеся, 76”. Проєкт рішення за реєстраційним № 32.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 32 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 642 “Про передачу Грош І.Б. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Олександра Олеся, 76” (додається).  

 

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

передачу Довбні В.А. безоплатно у власність земельної ділянки по                                   

вул. Симона Петлюри (біля будинку № 9-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3903.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3903 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 643 “Про передачу Довбні В.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Симона Петлюри (біля                                  

будинку № 9-а)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

передачу Стойку В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Бехтерева, 5, смт Нове, м. Кропивницький”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 213.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 213 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 644 “Про передачу Стойку В.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Бехтерева, 5, смт Нове,  

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 324.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 324 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 645 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 358.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 358 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 646 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  
 

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

передачу Козару Т.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                             

по пров. Семенівському, 28”. Проєкт рішення за реєстраційним № 212 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 212 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 647 “Про передачу Козару Т.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Семенівському, 28” (додається).  

 

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

передачу Кур’ян М.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                         

по вул. Родниковій (біля будинку № 32)”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 224 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 224 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 648 “Про передачу Кур’ян М.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Родниковій (біля будинку № 32)” 

(додається).  
 

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

передачу Розуменко Є.Я. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Туркенича, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 231 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 231 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 649 “Про передачу Розуменко Є.Я. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Туркенича, смт Нове” (додається).

  

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

передачу Туренку М.І. земельної ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 344.  
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Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк 

оренди земельної ділянки на 25 років. 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 344 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 650 “Про передачу Туренку М.І. земельної 

ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а” (додається).  
 

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

передачу ТОВ ‟ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” в оренду земельної ділянки по                            

вул. Героїв України, 31-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 392 

(доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що на зазначеній земельній ділянці розміщена АЗС. 

Цільове призначення земельної ділянки ‒ для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних споруд. 

Озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити розмір орендної 

плати на рівні 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки . 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 392 в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 651 “Про передачу ТОВ ‟ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” 

в оренду земельної ділянки по вул. Героїв України, 31-а” (додається).  

 

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

передачу ТОВ ‟НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ” в оренду земельної ділянки                                  

по вул. Кропивницького, 2-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 393 

(доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що на зазначеній земельній ділянці розміщена АЗС. 

Озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити розмір орендної 

плати на рівні 8 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки . 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 393 в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 652 “Про передачу ТОВ ‟НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ” в оренду земельної ділянки по вул. Кропивницького, 2-а” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Роздольському В.Ю. земельної ділянки в оренду                                                       

по вул. Районній, 1-в”. Проєкт рішення за реєстраційним № 293.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 293 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 653 “Про передачу Роздольському В.Ю. 

земельної ділянки в оренду по вул. Районній, 1-в” (додається).  

 

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

передачу Шульзі Г.А. в оренду земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 446.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 446 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 654 “Про передачу Шульзі Г.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27-а” (додається).  
 

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

передачу Кравченко Л.О. в оренду земельної ділянки по вул. Лісопарковій, 2”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 459.  

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк 

оренди земельної ділянки на 15 років. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 459 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 655 “Про передачу Кравченко Л.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Лісопарковій, 2” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на 

перехресті вул. Івана Сірка та провулка, який з’єднує вул. Івана Сірка та                         

вул. Яворницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 465.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 465 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 656 “Про передачу  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на перехресті                            

вул. Івана Сірка та провулка, який з’єднує вул. Івана Сірка та                                

вул. Яворницького” (додається).  
 

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

передачу Федорченку А.М. в оренду земельної ділянки по                                                     

вул. Василя Нікітіна, 23-д”. Проєкт рішення за реєстраційним № 496.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 496 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 657 “Про передачу Федорченку А.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 23-д” (додається).  

 

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

передачу АТ ‟ОРЕГОН” земельної ділянки в оренду по                                                                                     

вул. Юрія Олефіренка (біля Ковалівського парку)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 529.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 529 за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 658 “Про передачу АТ ‟ОРЕГОН” земельної 

ділянки в оренду по вул. Юрія Олефіренка (біля Ковалівського парку)” 

(додається).  
 

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

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по 

бульвару Студентському (біля будинку № 4-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 533.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 533 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 659 “Про передачу                                                                    

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по бульвару 

Студентському (біля будинку № 4-а)” (додається).  
 

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

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Виставочній 

(біля будинку № 2-г)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 336.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 336 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 660 “Про надання                                                                      

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                                 

по вул. Виставочній (біля будинку № 2-г)” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟ТАРТ-ГРУП” дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по вул. Першій 

Виставковій, 15-а, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 338.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 338 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 661 “Про надання ТОВ ‟ТАРТ-ГРУП”                   

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою                         

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                                  

в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по                                                

вул. Першій Виставковій, 15-а, смт Нове” (додається).  
 

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

надання Ковалю О.Ю. дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по                                                         

вул. В’ячеслава Чорновола, 30-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 448.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 448 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 662 “Про надання Ковалю О.Ю. дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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оформлення права оренди по вул. В’ячеслава Чорновола, 30-а” 

(додається).  

 

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

надання ТОВ ‟Завод органічної хімії та синтезу” дозволу на розроблення                             

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                   

по вул. Промисловій, 3”. Проєкт рішення за реєстраційним № 466.  

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності - встановити строк оренди 

земельної ділянки на 25 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 466 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 663 “Про надання ТОВ ‟Завод органічної хімії 

та синтезу” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Промисловій, 3” 

(додається).  

 

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

надання ТОВ ‟Завод органічної хімії та синтезу” дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                     

по вул. Промисловій, 3-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 467.  

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності - встановити строк оренди 

земельної ділянки на 25 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 467 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 664 “Про надання ТОВ ‟Завод органічної хімії 

та синтезу” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Промисловій, 3-б” 

(додається).  
 

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

надання Анісову Д.В. та Кроту І.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по  

вул. Степняка-Кравчинського, 18”. Проєкт рішення за реєстраційним № 495 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 495 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 665 “Про надання Анісову Д.В. та Кроту І.В. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Степняка-Кравчинського, 18” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟Централ Фармінг Юкрейн” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 12”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 538.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 538 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 666 “Про надання ТОВ ‟Централ Фармінг 

Юкрейн” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) по вул. Дворцовій, 12” (додається).  
 

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

поновлення ФОП Бойку О.О. договору оренди земельної ділянки                                            

по вул. Кільцевій (біля районної лікарні)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 1485 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 1485 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 667 “Про поновлення ФОП Бойку О.О. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Кільцевій (біля районної 

лікарні)” (додається).  
 

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

поновлення ТОВ фірма ‟Чоботар” договору оренди землі по  

вул. Івана Похитонова, 4-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 301.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 301 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 668 “Про поновлення ТОВ фірма ‟Чоботар” 

договору оренди землі по вул. Івана Похитонова, 4-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Рабіновичу С.Л. договору оренди землі по                                                   

вул. Полтавській, 24, корп. 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 331.  
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 331 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 669 “Про поновлення ФОП Рабіновичу С.Л. 

договору оренди землі по вул. Полтавській, 24, корп. 1” (додається).  
 

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

“Про поновлення ФОП Гранкіну В.І. договору оренди землі                                                   

по вул. Братиславській, 3-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 379.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 379 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 670 “Про поновлення ФОП Гранкіну В.І. 

договору оренди землі по вул. Братиславській, 3-б” (додається).  
 

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

поновлення ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” договорів оренди землі”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 383 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 383 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 671 “Про поновлення                                                             

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” договорів оренди землі” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Циганашу В.О. договору оренди землі по вул. Пацаєва (біля 

будинку № 4, корп. 2)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 394 

(доопрацьований).  

 

Бірець Д.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Пропозиція”), проінформував, що заявник звертався до нього на особистому 

прийомі. Пояснив, що особа має інвалідність, тому запропонував поновити 

договір оренди земельної ділянки строком на 10 років. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності пояснила суть 

питання та підтримала пропозицію депутата Бірця Д.М. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 394 в 

цілому з урахуванням пропозиції депутата Бірця Д.М. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 672 “Про поновлення Циганашу В.О. договору 

оренди землі по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)” (додається).  
 

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

поновлення ТОВ ‟ЗАДОР” договору оренди землі по                                                              

вул. Героїв України, 24/27, корп. 2”. Проєкт рішення за реєстраційним № 450.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 450 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 673 “Про поновлення ТОВ ‟ЗАДОР” договору 

оренди землі по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2” (додається).  

 

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

“Про поновлення ПП ‟Шанс” договору оренди землі по                                                                    

вул. Першій Виставковій, 5-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 484.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 484 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 674 “Про поновлення ПП ‟Шанс” договору 

оренди землі по вул. Першій Виставковій, 5-а” (додається).  
 

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

поновлення ПрАТ ‟КИЇВСТАР” договору оренди землі по                                                   

вул. Вокзальній (біля мосту через р. Інгул)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 485.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 485 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 675 “Про поновлення ПрАТ ‟КИЇВСТАР” 

договору оренди землі по вул. Вокзальній (біля мосту через р. Інгул)” 

(додається).  
 

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

поновлення ФОП Єфіменко Л.Г. та ФОП Ведулі Т.І. договору оренди землі по 

просп. Винниченка (зупинка міського транспорту ‟ПТУ № 14”)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 537.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 537 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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 676 “Про поновлення ФОП Єфіменко Л.Г. та 

ФОП Ведулі Т.І. договору оренди землі по просп. Винниченка (зупинка 

міського транспорту ‟ПТУ № 14”)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту настав час оголосити перерву.  

Які будуть пропозиції? 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 14.35. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Запрошую вас до сесійної зали. 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Фьодорову А.С. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об'єднання земельних ділянок по вул. Набережній, 13”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 391 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 391 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 № 677 “Про надання Фьодорову А.С. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об'єднання земельних ділянок по вул. Набережній, 13” (додається).  
 

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

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Короленка, 58”. Проєкт рішення за реєстраційним № 104 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 104 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 678 “Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Короленка, 58” 

(додається).  

 

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

затвердження КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Садовій, 88”. Проєкт рішення за реєстраційним                              

№ 4242 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4242 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 679 “Про затвердження КОНЦЕРНУ 

РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                                          

по вул. Садовій, 88” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського, право 

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

№ 4550.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4550 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 680 “Про затвердження земельної ділянки по 

пров. Гулака-Артемовського, право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається).  
 

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

затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому, смт Нове, право 

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

№ 451.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 451 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 681 “Про затвердження земельної ділянки по 

просп. Промисловому, смт Нове, право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається).  

 

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

“Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів (поряд                                              

з ТОВ ‟Круп’яний Дім”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 530.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 530 за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 682 “Про затвердження земельної ділянки по 

просп. Інженерів (поряд з ТОВ ‟Круп’яний Дім”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  
 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) за 

адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова (біля  

вул. Перша Виставкова, 31-г) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 65.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 65 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 683 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) за адресою: м. Кропивницький, 

смт Нове, вул. Перша Виставкова (біля вул. Перша Виставкова, 31-г) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається).  
 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 14-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 342.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 342 за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 684 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній, 14-б” 

(додається).  

 

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

“Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної ділянки                                       

по вул. Короленка, 121-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3884 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3884 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 685 “Про зміну Костюк Т.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Короленка, 121-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Короленка, 121-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3885 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3885 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 686 “Про зміну Костюк Т.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Короленка, 121-а” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Місько К.І. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Промисловій, 11”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 463 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 463 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 687 “Про затвердження Місько К.І. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Промисловій, 11” (додається).  
 

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

затвердження Міську О.Л. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Заміській, 4”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 464 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 464 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 688 “Про затвердження Міську О.Л. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Заміській, 4” (додається).  
 

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

затвердження ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду шляхом зміни цільового призначення                                         

по вул. Лавандовій, 27-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 470.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 470 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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 689 “Про затвердження ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Лавандовій, 27-а” 

(додається).  
 

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

зміну Закузному А.О. цільового призначення земельної ділянки по  

вул. Прирічній, 18”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3866.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3866 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 690 “Про зміну Закузному А.О. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Прирічній, 18” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про затвердження Дуднікову О.О. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по  

вул. Межовий бульвар, 9-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4239 

(доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. на прохання міського голови пояснив суть питання. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності пояснила, що 

питання стосується діючого міні-маркету ‟Файно”. У випадку зміни 

цільового призначення земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт 

торгівлі, власники будуть сплачувати до бюджету територіальної громади 

більший податок ніж вони сплачують станом на сьогодні. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4239 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 691 “Про затвердження Дуднікову О.О. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Межовий бульвар, 9-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Момот О.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Сугокліївській, 60”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4279.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що питання стосується діючого магазину. 

 

Райкович А.П.: 

Під розміщення магазину необхідно було купувати земельні ділянки на 

аукціоні, а не брати землю під індивідуальну житлову забудову, щоб потім без 

проблем та фінансових затрат змінити її цільове призначення та оформити всі 

необхідні документи.  

 

Необхідно колегіально обговорити це питання та визначитися щодо 

методики розгляду таких проєктів рішень. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4279 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження Кріпаку С.В. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Вокзальній, 33-б”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 532.  

 

Лунгол Р.С. на прохання депутата Рубана В.В. пояснив суть питання. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

проінформувала, що на зазначеній земельній ділянці знаходилось нежитлове 

приміщення, в якому зараз розміщено торговельний центр. Проєкт рішення 

підготовлено з метою приведення всіх документів у відповідність та 

збільшення надходжень до бюджету територіальної громади. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 532 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 692 “Про затвердження Кріпаку С.В. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Вокзальній, 33-б” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову Московцю Д.А. у наданні дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

проїзду Євгена Березняка”. Проєкт рішення за реєстраційним № 283.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що земельна ділянка вже перебуває у приватній 

власності іншої особи. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 283 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 № 693 “Про відмову Московцю Д.А. у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по проїзду Євгена Березняка” (додається).  
 

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

відмову Кечкіну А.С. у наданні дозволу на відведення земельної ділянки  

по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:06:047:0247)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 325.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що підставою для відмови заявнику є розташування 

земельної ділянки у рекреаційній зоні. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 325 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 694 “Про відмову Кечкіну А.С. у наданні 

дозволу на відведення земельної ділянки по вул. Ялинковій (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:06:047:0247)” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

за реєстраційним № 4010 (доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що підставою для відмови заявникам є 

невідповідність місця розташування земельних ділянок вимогам 

містобудівної документації ‒ Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького).  
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4010 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 695 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  
 

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

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

за реєстраційним № 4480.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що підставою для відмови заявникам є 

розташування земельних ділянок у рекреаційній зоні. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4480 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 696 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  
 

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

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

за реєстраційним № 25.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що підставою для відмови заявникам є 

розташування земельних ділянок у рекреаційній зоні. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 25 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 697 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  
 

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

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

за реєстраційним № 52.  

 

Лунгол Р.С., пояснив, що підставою для відмови заявникам є 

невідповідність місця розташування земельних ділянок вимогам 

містобудівної документації ‒ Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького). 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 52 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 698 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  
 

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

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

за реєстраційним № 164 (доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що підставою для відмови заявникам є 

невідповідність місця розташування земельних ділянок вимогам 
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містобудівної документації ‒ Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького).  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 164 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 699 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

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

за реєстраційним № 220 (доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що підставою для відмови заявникам є 

невідповідність місця розташування земельних ділянок вимогам 

містобудівної документації ‒ Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького).  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 220 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 700 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 11.06.2019  

№ 2675 ‟Про надання Захарченку О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між будинком № 1-а по 
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проїзду Євгена Березняка та будинком № 4 по пров. Філатова”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4135.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що підставою для скасування рішення міської ради 

від 11.06.2019 № 2675 є неодноразові звернення сусідки на особистий прийом 

до міського голови та заступників міського голови. Відзначив, що земельна 

ділянка не сформована. Заявник ще не розробив проєкт землеустрою та не 

подав його на затвердження. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4135 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 701 “Про визнання таким, що втратило 

чинність, рішення міської ради від 11.06.2019 № 2675 ‟Про надання 

Захарченку О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки між будинком № 1-а по  

проїзду Євгена Березняка та будинком № 4 по пров. Філатова” 

(додається).  
 

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

внесення змін до договору оренди землі по вул. Набережній, 13”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 389 (доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

проінформувала, що комісія погодила доопрацьований проєкт рішення № 389. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 389 за 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 702 “Про внесення змін до договору оренди 

землі по вул. Набережній, 13” (додається).  

 

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

“Про внесення змін до договору оренди землі від 09.09.2004 № 274  

по вул. Можайського”. Проєкт рішення за реєстраційним № 469.  

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 469 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 703 ‟Про внесення змін до договору оренди 

землі від 09.09.2004 № 274 по вул. Можайського” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 № 3367”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 112 (доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 112 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 704 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 18.08.2020 № 3367” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 № 237”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 356.  

Питання стосується виправлення технічної помилки. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 356 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 705 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.03.2021 № 237” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 № 240”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 482.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 482 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 706 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.03.2021 № 240” (додається).  
 

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

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

№ 540.  

Були допущені технічні помилки. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 540 за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 707 “Про внесення змін до рішень міської ради” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до розгляду питання 

“Про затвердження Момот О.М. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                                             

по вул. Сугокліївській, 60”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4279.  

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Міський голова зачитав проєкт рішення № 4279. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4279 “Про 

затвердження Момот О.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Сугокліївській, 60” за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 708 “Про затвердження Момот О.М. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Сугокліївській, 60 ” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання з додаткового переліку ‒ “Про надання                              

ТзОВ ‟АПК ‟НІКА” та Онулу М.Л. дозволу на розроблення 
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проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                        

вул. Ливарній, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 552.  

 

Лунгол Р.С. проінформував про цільове призначення земельної ділянки. 

Пояснив, що на земельній ділянці розташоване майно, частки якого належать                          

ТзОВ ‟АПК ‟НІКА” та Онулу М.Л. та зареєстровані у державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно. Проєкт рішення погоджений профільною 

постійною комісією.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 552 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Рубан В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”): 

Прошу поставити на голосування пропозицію щодо повернення до 

розгляду проєкту рішення № 552. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Рубана В.В. Прошу 

визначитись і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 552 

“Про надання ТзОВ ‟АПК ‟НІКА” та Онулу М.Л. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                         

вул. Ливарній, 1” за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 709 “Про надання ТзОВ ‟АПК ‟НІКА” та 

Онулу М.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Ливарній, 1” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Питання, включені до порядку денного п’ятої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу! 

 

П’яту сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 


