
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  №  66
першого засідання сорок четвертої сесії 

Кіровоградської міської ради 
шостого скликання

від 16 грудня 2014 року м. Кіровоград

Сорок  четверту сесію Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання відкриває секретар Кіровоградської міської ради Марковський І.І.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 54 депутата.

Шановні депутати!
На  сорок  четверту сесію Кіровоградської  міської  ради  шостого

скликання  прибуло  та  зареєструвалося  54 депутата,  що  становить  більше
половини складу  міської  ради. Кворум,  необхідний  для  проведення
пленарного засідання сесії, є.

Сорок  четверта сесія Кіровоградської міської ради  шостого скликання
оголошується відкритою. 

Звучить Державний Гімн України.

Представник  територіальної  громади  м.  Кіровограда  звернувся  з
проханням  надати  відповіді  на  запитання  стосовно  роботи транспорту,
підняття  цін,  відключень  електроенергії  та  створення  безкоштовного
оздоровчого центру.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
В роботі  сорок  четвертої сесії  Кіровоградської  міської  ради шостого

скликання беруть участь:
Горбовський  Сергій  Володимирович  – голова Кіровської  районної  у

м. Кіровограді ради;
Гуцу  Василь  Гаврилович  – заступник  голови  Ленінської  районної  у
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м. Кіровограді ради;
Корольов Володимир Сергійович – секретар Новенської селищної ради;
Петренко  Любов  Юріївна – виконуюча  обов'язки  прокурора

м. Кіровограда.

Шановні колеги!
Відповідно  до  статті 136  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання  нам необхідно обрати робочу президію  сесії. Пропоную
до складу  робочої  президії  обрати  голову  постійної  комісії  міської  ради  з
питань промисловості,  енергетики,  транспорту  і  зв'язку,  охорони
навколишнього природного середовища Калапу Сергія Георгійовича.  Немає
заперечень?

Також  відповідно  до  статті  131  Регламенту  Кіровоградської  міської
ради шостого скликання на час роботи сесії утворюється секретаріат міської
ради у кількості трьох осіб: одного депутата, який обирається на сесії, та двох
працівників управління апарату міської ради. Працівники управління апарату
міської  ради  на  місці.  Пропоную головою  секретаріату  обрати  депутата
Фомуляєва Андрія Миколайовича. Немає заперечень? Немає.

Хто за дані пропозиції, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Сергію Георгійовичу! Запрошую Вас до президії.
Шановні депутати!
Андрій Миколайович виконує обов'язки голови секретаріату на своєму

робочому місці. 

Шановні депутати!
Пропоную надати слово голові Кіровоградської міської виборчої комісії

Кіровоградської області Ковальчуку В.І. 

Ковальчук  В.І.,  голова  Кіровоградської  міської  виборчої  комісії
Кіровоградської області:

Шановні депутати!
Я хочу оголосити постанову Кіровоградської міської виборчої комісії

Кіровоградської області від 24 листопада 2014 року № 527 “Про визнання
обраним депутатом Кіровоградської міської ради шостого скликання”. 

Розглянувши  повідомлення  Кіровоградської  міської  ради  за
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№ 7944/28-05-16 від 18 листопада 2014 року “Про дострокове припинення
повноважень  депутата  міської  ради”,  заяви  кандидатів  в  депутати
Кіровоградської міської ради шостого скликання та відповідно до частини 1
статті 81 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки  Крим,  місцевих  рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів”
комісія постановила:

1)  визнати обраним депутатом Кіровоградської  міської  ради шостого
скликання  наступного  за  черговістю  кандидата  в  депутати  у  виборчому
списку Кіровоградської міської організації  Політичної Партії “Фронт Змін”
по  багатомандатному  виборчому  округу  на  місцевих  виборах  31  жовтня
2010  року  Лагоду  Костянтина  Анатолійовича,  27  жовтня  1972  року
народження,  громадянина  України,  освіта  вища,  завідуючого  відділенням
Кіровоградського  відділення  Одеського  науково-дослідного  інституту
судових експертиз, члена Політичної Партії “Фронт Змін”;

2) дану постанову оприлюднити у віснику Кіровоградської міської ради
“Вечірня газета”.

Марковський І.І.:
Вітаємо  Костянтина  Анатолійовича  з  обранням  його  депутатом

Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання  та  просимо зайняти  своє
робоче місце. 

Шановні колеги!
Я  хотів  би  сказати  декілька  слів  щодо  енергозабезпечення  міста

Кіровограда.  Зрозуміло,  що  в  країні  є  недостача  електроенергії,  тому
енергопостачання  відбувається  з  перебоями.  Чому  я  сьогодні  вас  про  це
інформую?

Вчора у мережі Інтернет була розміщена інформація про те, що міська
рада  узгодила  відключення  електроенергії  в будь-який  час.  Я  хочу
спростувати цю інформацію. Міська рада не давала такої згоди, але погодила
графік  почергового  відключення  мікрорайонів  міста  не  більше  ніж  на  дві
години. 

Шановні депутати!
Вам  розданий  проект  порядку  денного  сорок  четвертої сесії

Кіровоградської міської ради шостого скликання,  який містить 144 питання.
Матеріали вам роздано. 

Є  пропозиція взяти  проект  порядку  денного  сорок  четвертої сесії
міської ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
Прийнято.
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Шановні депутати!
На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп,

яка відбулась 15 грудня 2014 року, було запропоновано включити до проекту
порядку денного  сорок  четвертої сесії міської ради додаткове  питання  щодо
регулювання земельних відносин  – “Про передачу Яворській Є.І.  в оренду
земельної  ділянки по вул.  Волкова  (біля  будинку  №  28,  корп.  1)”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3980. Даний проект рішення роздано. Хто за те,
щоб  включити  даний  проект  рішення  до  проекту  порядку  денного  сорок
четвертої сесії міської ради, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Шановні депутати!
Будуть ще пропозиції до проекту порядку денного сорок четвертої сесії

міської ради? Немає. 
Є пропозиція затвердити проект порядку денного сорок четвертої сесії

Кіровоградської міської ради в цілому з урахуванням внесеного доповнення.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято  рішення  №  3730 “Про  затвердження порядку  денного
сорок  четвертої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання доповім я.
Шановні колеги!
За  міжсесійний  період  на  адресу  Кіровоградської  міської  ради

надійшов тридцять  один депутатський запит.  Відповідно  до  отриманих
депутатських запитів підготовлено 10 проектів рішень міської ради.
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Зачитав  колективний  депутатський запит  депутатів міської  ради
від 20.11.2014 № 784/6-дз-к (додається) щодо надання одноразової грошової
допомоги  Гавазі  М.Г.,  учаснику  АТО,  та  підготовлений  проект  рішення
міської ради.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято  рішення  №  3731  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги Гавазі М.Г., учаснику АТО” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатські  запити депутатів міської  ради  Кролевця А.В.

від 19.11.2014 № 783/6-дз, Новікової В.В. від 24.11.2014 № 786/6-дз, 787/6-дз,
Рибкіна  В.М.  від  08.12.2014  №  789/6-дз,  Мамедова  В.З.о.  від  08.12.2014
№  790/6-дз,  Костенко  О.В.  від  08.12.2014  №  791/6-дз,  від  12.12.2014
№ 805/6-дз, Садового М.І. від 09.12.2014 № 796/6-дз, 797/6-дз, від 12.12.2014
802/6-дз,  Марковського  І.І.  від  09.12.2014  №  798/6-дз,  від  11.12.2014
№ 799/6-дз, 800/6-дз, 801/6-дз, від 15.12.2014 № 806/6-дз, 807/6-дз та шість
колективних  депутатських  запитів  депутатів  міської  ради  від  18.11.2014
№  781/6-дз-к,  782/6-дз-к,  від  24.11.2014  №  785/6-дз-к,  788/6-дз-к,
від  09.12.2014  №  795/6-дз-к,  від  15.12.2014  №  808/6-дз-к  (додаються)
з  питань  надання  матеріальної  допомоги  громадянам  міста  та
підготовлений проект рішення міської ради.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3732 “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав  депутатський запит  депутата міської  ради

Стрижакова  А.О. від  14.11.2014 № 778/6-дз  (додається)  щодо скасування
рішення виконавчого комітету Кіровоградської  міської  ради від  11.09.2014
№ 445 та підготовлений проект рішення міської ради.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 7,
“проти” – 3,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3733 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Стрижакова А.О.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав  депутатський запит  депутата міської  ради

Стрижакова  А.О. від  14.11.2014  №  779/6-дз  (додається)  про  створення
робочої  групи  щодо  розробки  єдиної  концепції  розміщення  зовнішніх
рекламних носіїв у місті Кіровограді у складі депутатів міської ради:

голова комісії: Стрижаков А.О.;
члени комісії: Ковальчук О.М.;

Полонський І.О.;
Радченко О.Л.;
Саєнко І.А.;
Терзов Д.С.;
Шутка В.В.

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Я пропоную депутатам та  фахівцям  в галузі  реклами долучитись  до

роботи робочої групи.

Марковський І.І.:
Я  не  заперечую  проти  цього,  але  хочу  нагадати,  що  Ви,  як  голова

робочої групи з питань розробки єдиної концепції реєстрації пивних наметів
з недопущенням реклами пива та алкогольних напоїв, ще не прозвітували про
роботу  робочої  групи.  Я  не  хотів  би,  щоб  аналогічна  ситуація  склалася
стосовно розміщення реклами. Прошу Вас звернути на це увагу. 
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Стрижаков А.О.:
Рабочая  группа  разрабатывает  концепцию  размещения  палаток,  а  не

занимается их сносом. Вопрос о сносе палаток не стоял.

Марковський І.І.:
Я знаю,  що Ви маєте  відношення до розміщення реклами у  ліфтах,

тому пропоную навести лад не лише у розміщенні реклами, а й привести до
ладу ліфти. 

Саєнко І.А., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):

Иван Иванович!
Есть  предложение  от  Союза  рекламистов,  чтобы  рабочую  группу

возглавил заместитель городского главы,  который отвечает за  этот участок
работы. Также в состав рабочей группы обязательно должны войти: главный
архитектор  города,  два  представителя  от  Союза  рекламистов,  депутаты от
разных фракций и групп. Возглавить группу должен Ваш заместитель. 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Ми  створюємо  депутатську  робочу  групу,  тому  очолити  її  повинен

депутат, а не заступник міського голови.

Марковський І.І.:
Він є депутатом.

Кролевець А.В.:
Нехай це буде депутат, а не заступник міського голови, який курує ці

питання. 

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Надійшов  депутатський  запит  від  депутата  міської  ради

Стрижакова  А.О.  Відповідно  до  отриманого депутатського  запиту
підготовлений проект рішення, яким запропоновано  створити робочу  групу
щодо розробки єдиної концепції  розміщення зовнішніх рекламних носіїв у
місті Кіровограді у складі депутатів:

голова комісії: Стрижаков А.О.;
члени комісії: Ковальчук О.М.;

Полонський І.О.;
Радченко О.Л.;
Саєнко І.А.;
Терзов Д.С.;
Шутка В.В.

Від депутата Саєнко І.А. надійшла інша пропозиція: затвердити інший
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склад  робочої  групи щодо розробки єдиної концепції розміщення зовнішніх
рекламних носіїв у місті Кіровограді,  а саме включити до нього головного
архітектора міста, двох представників від Спілки рекламістів,  представників
від  депутатських  фракцій  та  груп і заступника  міського  голови  згідно  з
розподілом  функціональних  повноважень.  Він  є  депутатом,  тому  може
очолювати депутатську робочу групу. 

Олійник  О.О.,  депутат  міської  ради  (голова  депутатської  групи
“Рідний Кіровоград”):

Шановні депутати!
Це питання розглядалося в робочому порядку.  Під час його розгляду

було  запропоновано  включити  до  складу  робочої  групи  двох  членів
виконавчого  комітету  міської  ради:  Цертія  О.М.  та  Запорожана  С.В.
Виконавчий  комітет  безпосередньо  розглядає  питання  щодо  розміщення
реклами у місті, тому члени виконкому повинні бути представлені у складі
цієї робочої групи. Дякую.

Марковський І.І.:
Пропоную  взяти  даний  проект  рішення  за  основу.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 2,
“проти” – 4,

“не голосували” – 14.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав  колективний  депутатський запит  депутатів міської  ради

від  09.12.2014  №  792/6-дз-к (додається)  про  передбачення  в  міському
бюджеті на 2015 рік коштів на ремонт дороги та  підготовлений проект
рішення міської ради.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 3734 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит  депутата міської  ради

Мєдвєдя  В.В.  від  09.12.2014 № 794/6-дз  (додається)  про внесення змін до
штатного  розпису  працівників  комунального  підприємства  “Ритуальна
служба – спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”
та підготовлений проект рішення міської ради.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято  рішення  №  3735 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Мєдвєдя В.В.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит  депутата міської  ради

Саєнко  І.А. від  12.12.2014  №  803/6-дз (додається)  про  передбачення  у
міському бюджеті на 2015 рік коштів на житлово-комунальні потреби та
підготовлений проект рішення міської ради.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  3736 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Саєнко І.А.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
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Зачитав депутатський запит  депутата міської  ради
Ніколаєнка  В.Г. від  12.12.2014  №  804/6-дз (додається)  про  передачу
житлового  фонду  ДП  ДАК  “Хліб  України”  до  комунальної  власності
територіальної  громади  міста  та  підготовлений  проект рішення  міської
ради.

Бабенко  Н.В.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Я хочу зауважити, що будинок по вул. Варшавській, 89 не врахований у
депутатському запиті депутата міської ради Ніколаєнка В.Г.

Прошу під час опрацювання даного запиту розглянути питання щодо
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста будинку по
вул. Варшавській, 89.

Марковський І.І.:
Пропоную  прийняти  озвучений проект  рішення  в  цілому,  під  час

опрацювання депутатського запиту розглянути питання щодо прийняття до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  будинку  по
вул. Варшавській, 89. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3737 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Ніколаєнка В.Г.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит  депутата міської  ради

Топчія П.С. від  15.12.2014 №  809/6-дз (додається) про розробку Програми
реформування  у  сфері  надання  послуг  з  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкової території.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
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Прийнято  рішення  №  3738 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Топчія П.С.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав депутатський запит  депутата міської  ради

Топчія П.С. від 15.12.2014 № 810/6-дз (додається) про включення до проекту
міського  бюджету на  2015  рік  видатків  на  встановлення  індивідуальних
теплових пунктів на об'єктах соціальної сфери та житлового фонду.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3739 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Топчія П.С.” (додається).

Голуб  Д.В.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Шановний секретарю міської ради!
Шановні депутати!
За  дорученням фракції  політичної  партії  “Всеукраїнське  об'єднання

“Батьківщина”  в Кіровоградській  міській  раді  шостого  скликання  прошу
представити на ваш розгляд депутатський запит наступного змісту.

Зачитав  депутатський від  16.12.2014  № 811/6-дз  (додається)  щодо
розробки  Програми комплексного енергоаудиту комунальних установ міста
та заходів з підвищення їх енергоефективності.

Марковський І.І.:
Пропоную  підтримати  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської

міської  ради  Голуба  Д.В.  щодо  розробки Програми  комплексного
енергоаудиту  комунальних  установ  міста  та  заходів  з  підвищення  їх
енергоефективності.  Управлінню  економіки  спільно  з  фінансовим
управлінням, Головним управлінням житлово-комунального господарства та
управлінням  капітального  будівництва  Кіровоградської  міської  ради
опрацювати  депутатський запит та  підготувати  інформацію про виконання
даного  рішення  депутату  міської  ради  Голубу  Д.В.  і  управлінню  апарату
Кіровоградської  міської  ради  в  місячний  термін;  контроль  за  виконанням
даного рішення покласти на постійні комісії Кіровоградської міської ради з
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питань  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та
зовнішньоекономічної  діяльності,  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,
планування  та  соціально-економічного  розвитку,  з  питань  житлово-
комунального  господарства  та  енергозбереження,  заступників  міського
голови  згідно  з  розподілом  функціональних  повноважень.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3740 “Про  депутатський запит  депутата
Кіровоградської міської ради Голуба Д.В.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

звільнення  Осетрова  Г.І.  з  посади  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради за порушення Присяги посадової особи
місцевого  самоврядування”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3955.
З даного питання доповім я.

Керуючись  статтями  140-146  Конституції  України,  статтями  26,  59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 3, 10, 11,
20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, беручи
до  уваги  факти  невиконання  покладених  на  заступника  міського  голови
Осетрова  Г.І.  обов'язків,  які  викладені  в  пояснювальній  записці,  а  саме
незабезпечення належним чином роботи міжвідомчої комісії з влаштування
індивідуального  опалення  в  квартирах  багатоповерхових будинків  по
своєчасному  наданню  дозволів  на  облаштування  автономного  опалення
громадянам міста, не  забезпечення організації належного контролю в галузі
житлово-комунального  господарства,  що  призвело  до  порушення  законних
інтересів  громадян  міста  та  грубого  порушення  Присяги  посадової  особи
місцевого самоврядування, Кіровоградська міська рада вирішила:

1. Визнати незадовільною роботу заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Осетрова Геннадія Івановича.

2. Звільнити Осетрова Геннадія Івановича з посади заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 16 грудня 2014 року за
порушення  Присяги  посадової  особи  місцевого  самоврядування  (абзац
другий  частини  першої  статті  20  Закону  України  “Про  службу  в  органах
місцевого самоврядування”).

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
міської ради Марковського І.І.

Хто бажає виступити з даного питання?
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Олійник  О.О.,  депутат  міської  ради  (голова  депутатської  групи
“Рідний Кіровоград”):

Шановні депутати!
Всім відомо, що в місті є проблеми з теплопостачанням. Ми виділяємо

з  міського  бюджету  кошти  на  підтримку  теплогенеруючих  підприємств,
надаємо  їм  всілякі  пільги,  але  ситуація  з  теплопостачанням  постійно
погіршується. 

Зараз іде мова про зміну концепції  щодо забезпечення теплом міста.
Розглядається питання щодо облаштування окремих котелень для опалення
державних установ,  а  також  щодо  встановлення  індивідуального опалення
для  громадян.  Станом  на  сьогодні  55  %  мешканців  міста  користуються
індивідуальним  опаленням.  Іншим  мешканцям  для  того,  щоб  встановити
індивідуальне опалення, необхідно викласти 15-20 тис. грн, з яких частина
посередника,  який  виконує  роботи,  складає  близько  5  тис.  грн.  Ці  кошти
збираються з громадян на отримання дозволу, що надається безкоштовно, та
на  заробітну  плату  за  виконані  роботи.  Якщо  провести  роз'яснювальну
роботу, то громадяни, звертаючись до комісії з надання дозволів, зможуть на
20-30 % зменшити витрати на встановлення індивідуального опалення. Саме
в  цьому  питанні  намагався  навести  лад  Осетров  Г.І.,  займаючи  посаду
заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради. Є
група  лобістів,  які  займаються  встановленням  індивідуального  опалення.
Після  того,  як  їх  обмежили  в  можливості  звертатися  до  комісії,  вони
зверталися  до  Кабінету  Міністрів  України,  до  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації,  здійняли  галас  щодо  цього  питання  і  їм надали
можливість  оформлювати  дозволи  на  встановлення  індивідуального
опалення,  хоча  вони надаються  безкоштовно.  Посередники,  обманюючи
людей, отримують по 5 тис. грн за оформлення дозволів. 

В констатуючій частині даного рішення йдеться про те, що Осетров Г.І.
не  забезпечив  належним чином роботу міжвідомчої  комісії  з  влаштування
індивідуального  опалення  в  квартирах  багатоповерхових будинків  по
своєчасному  наданню  дозволів  на  облаштування  автономного  опалення
громадянам міста. Я вважаю, що це не відповідає дійсності, як і не відповідає
дійсності проект рішення “Про звільнення Осетрова Г.І. з посади заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за порушення
Присяги  посадової  особи  місцевого  самоврядування”.  Мало  того,  я  хочу
сказати,  що  в  разі  звільнення  людини  з  посади  на  підставі  такого
формулювання,  відповідно  до  порядку,  встановленого  Кабінетом Міністрів
України,  ми  повинні  створити  депутатську  комісію,  яка  б  розглянула  це
питання та визначила провину посадової особи. 

Пропоную  сьогодні  не  розглядати  даний  проект  рішення,  створити
депутатську  комісію  з  розслідування  порушеного  в  ньому  питання,
вивчити його і після цього розглянути на сесії. Додатково хочу повідомити,
що  сьогодні  о  07.00  годині  жителі  будинку  за  адресою:
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просп. Університетський, 21, блокували трасу Кіровоград-Київ. 
Осетров Г.І. зараз знаходиться там, щоб допомогти вирішити ситуацію,

Васильченко  С.С.  також  тільки  що  повернувся.  Можу  сказати,  що  цей
“кордон” плавно переміщується до міської ради, щоб розповісти депутатам,
яким  чином  нам  треба  здійснювати  роботу  по  покращенню  надання
комунальних послуг населенню міста. Дякую.

Новікова В.В., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “За єдність”):

Я  хочу  задать  вопрос  юридическому  управлению,  читали  ли  они  и
утверждали ли данный проект решения? 

Мы все прекрасно понимаем, что это политическое решение. Буквально
полгода  назад  в  другой  коалиции  те  же  депутаты  избрали  Осетрова  Г.И.
заместителем городского главы. 

Как  мы  можем  после  постановления суда  об  отмене  этого  решения
выносить его на рассмотрение вторично? Как юридическое управление это
прокомментирует?

Также,  насколько  мне  известно,  Осетрову  Г.И.  вменяют  в  вину  не
только  ситуацию  с  автономным  отоплением,  а  и  подписание  документов,
которые могли подписывать начальники отделов. 

Решения на сессию выносите Вы, Иван Иванович. 
Депутатская комиссия не была создана, решение было вынесено одним

лицом. Мы понимаем, что наше выступление не повлияет на голосование,
потому,  что  это  решение  уже  рассматривалось.  Пускай  это  остается  на
совести каждого из депутатов. Спасибо.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемые депутаты!
Давайте не будем повторять одну и ту же ошибку. Есть постановление

суда.  Я  соглашусь  с  Алексеем  Алексеевичем  в  том,  что  нужно  провести
служебное расследование, создать депутатскую комиссию. 

Если  это  решение  будет  принято  окончательно,  то  юристам  будет
проще его отстаивать в суде после того, как будут правильно проведены все
действия.  Никто не мешает на время проведения расследования отстранить
Осетрова Г.И. от выполнения служебных обязанностей. 

Также я считаю некорректной формулировку “за порушення Присяги
посадової особи місцевого самоврядування”. 

Это может быть халатность, недобросовестное выполнение служебных
обязанностей.  Уволить  за  нарушение  Присяги  при  такой  постановке
вопроса – абсурдно. 
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Марковський І.І.:
Надійшло декілька пропозицій. Перша пропозиція – підтримати проект

рішення “Про звільнення Осетрова Г.І. з посади заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради за порушення Присяги посадової
особи місцевого самоврядування”. Друга пропозиція – створити депутатську
комісію. Пропоную розглянути дані пропозиції в порядку їх надходження. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 3741 “Про звільнення Осетрова Г.І. з посади
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів
ради за порушення Присяги посадової особи місцевого самоврядування”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

затвердження  на  посаді  Колодяжного  С.О.”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3976. З даного питання доповім я.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3742  “Про  затвердження  на  посаді
Колодяжного С.О.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення  змін  до  персонального  складу  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3841 (доопрацьований). З даного питання доповім я.

Даним  проектом  рішення  пропонується  затвердити  членами
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради шостого скликання:
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Горбовського  Сергія  Володимировича,  голову  Кіровської  районної  у
місті Кіровограді ради;

Демця Юрія Григоровича, виконавчого директора обласної організації
роботодавців;

Цуканова Миколу Миколайовича,  засновника  галереї  “Єлисаветград”,
секретаря Кіровоградської міської ради 2002-2006 років. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  3743  “Про внесення змін до персонального
складу  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

стан  законності,  заходи  щодо  її  зміцнення  та  результати  діяльності
прокуратури  міста  за  поточний  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№  3857.  Доповідає Петренко Л.Ю.  – виконуюча обов'язки прокурора міста
Кіровограда. 

Петренко  Л.Ю.,  виконуюча  обов'язки  прокурора  міста
Кіровограда:

Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Шановні присутні!
Відповідно до вимог статті 51-1 Закону України “Про прокуратуру” від

1991 року пропоную до вашої уваги інформацію про стан законності, заходи
щодо її  зміцнення та результати діяльності  прокуратури міста за поточний
рік.

Протягом  поточного  року  прокуратурою міста  зосереджено  увагу  на
вжитті  комплексу  організаційних  і  практичних  заходів,  спрямованих  на
захист  конституційних  прав  громадян,  насамперед,  щодо  належного
застосування  кримінального  процесуального  законодавства,  підвищення
рівня захисту інтересів держави поза кримінальною сферою.

Хочу довести до вашого відома, що в жовтні 2014 року було прийнято
Закон  України  “Про  прокуратуру”,  відповідно  до  якого  функціями
прокуратури залишилися:
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нагляд за дотриманням законності органами внутрішніх справ;
підтримання державного обвинувачення в судах;
здійснення представницької діяльності;
дотримання законності при виконанні покарань.
Вищезазначений закон  вступає  в  силу  26  квітня  2015  року,  проте,  з

жовтня  цього  року  прокуратуру  позбавлено  функції  загального  нагляду  –
нагляду за дотриманням та застосуванням законності. Наразі, прокуратурою
не  проводяться  перевірки  дотримання  застосування  законності  стосовно
діяльності всіх органів. 

Тому  у  своєму  виступі  я  зупинюся  на  заходах,  які  вживалися
прокуратурою міста до жовтня поточного року.

Пріоритетами прокуратури в цьому році були:
в соціальному блоці – захист прав на оплату праці, пенсій та стипендій,

захист законних прав підприємців, захист прав дітей;
в економічному  блоці  – попередження та виявлення правопорушень в

бюджетній  сфері,  в  сфері  земельних  правовідношень,  в  паливно-
енергетичному комплексі, захист державної власності.

Також  зверталася  увага  на  законність  прийнятих  рішень  місцевими
органами державної влади та місцевого самоврядування.

Інформуючи про стан законності та про результати роботи за рік, хочу
зазначити,  що  правоохоронцям,  в  умовах  досить  складної  криміногенної
ситуації в місті, певною мірою вдалося, в тому числі завдяки координаційним
заходам  прокуратури,  утримати  стан  справ  щодо  попередження вчинень
правопорушень в місті.

За  11  місяців  2014  року  слідчими  органів  внутрішніх  справ
зареєстровано понад 10 тисяч кримінальних проваджень.

За результатами аналізу стан злочинності по місту зріс на 8,8 %.
Як негатив слід відмітити ріст вчинених тяжких та особливо тяжких

злочинів,  а  саме  вбивств  та  нанесення  тяжких  тілесних  ушкоджень,  які
призвели до смерті громадян. 

В поточному році зареєстровано 17 таких злочинів, з яких розкритих –
15  (особи  притягуються  до  кримінальної  відповідальності),
нерозкритих – 2. 

З року в рік збільшується кількість злочинів, таких як крадіжки. Менше
вчинено  грабежів  та  розбоїв.  Більшість  вбивств,  спричинених  нанесенням
тяжких тілесних ушкоджень, в основному були вчинені на побутовому ґрунті
під час вживання спиртних напоїв. 

Як позитив слід відмітити зниження на 11 % рівня злочинності серед
неповнолітніх. 

Поза  кримінальною  сферою  прокуратурою  проводилася  робота  із
захисту  майнових,  інших  особистих  прав  і  свобод  громадян  та  інтересів
держави.

З  урахуванням  вимог  законодавства  більше  зосереджено  увагу  на
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дотриманні законності в діяльності контролюючих органів.
При  здійсненні  прокурорського  нагляду  за  додержанням  та

застосуванням  законів  відшкодовано  понад  45  млн грн,  у  тому  числі до
бюджету  – більше  1,5  млн  грн,  при  цьому  кожна  десята  відшкодована
гривня – на захист прав дітей. 

За  результатами  перевірок  розпочато  13  кримінальних  проваджень,
частина  з  яких  скерована  до  суду.  Більш ніж  третина  справ  – економічні
злочини, в тому числі у бюджетній сфері, у сфері державної власності.

Вжиті  нами  заходи  дещо  сприяли  зниженню  напруги  з  питань
заборгованості  із  заробітної  плати,  забезпеченню  наповненості  соціальних
фондів та з деяких інших направлень.

Проте, слід зазначити, що за даними Головного управління статистики
у Кіровоградській області  збільшилась  заборгованість із  виплати  заробітної
плати.  Спостерігається  ріст заборгованості зі  сплати  єдиного  соціального
внеску,  страхових внесків до Пенсійного фонду України, по відшкодуванню
фактичних  витрат  на  виплату  та  доставку  пільгових  пенсій.  Починаючи  з
жовтня  поточного  року  така  діяльність  проводиться  прокуратурою лише у
формі представництва.

Я думаю, що  це відчула і міська рада. Наразі прокуратура не вносить
документів прокурорського реагування – подань, а надає інформацію в якості
листів.  Враховуючи  вищевикладене,  до  суду  пред'явлено  позови.  У
поточному році задоволено 60 позовів в порядку цивільно-господарського та
адміністративного  судочинства  на  загальну  суму  25,7  млн  грн,  з  них:
на користь бюджету – 3 млн грн.

З урахуванням позовів попереднього року до міського бюджету реально
повернуто майже 2,5 млн грн – це наш особистий вклад.

Задоволено в судовому порядку вимоги на суму понад 1 млн грн у сфері
державної та комунальної власності; понад 50 тис. грн – в інтересах громадян
про стягнення заборгованості по оплаті праці.

Протягом  поточного  року  в  судах  з  постановою  вироків  розглянуто
6 кримінальних справ (за КПК 1960 року) та 550 кримінальних проваджень,
де  працівники  органів  прокуратури  міста  підтримали  державне
обвинувачення.

Це реальна робота державних обвинувачів – прокурорів, яка може бути
вами оцінена.

Але, в місті залишаються невирішеними або вирішеними не в повному
обсязі низка проблем:

своєчасна оплата праці; 
своєчасна сплата єдиного соціального внеску;
податковий борг;
захист пільгових категорій громадян;
борги за енергоносії: газ, електроенергію та деякі інші;
боротьба з корупцією.
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У  вирішенні  цих  проблем  ми  безумовно  сподіваємося на  допомогу
міської  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  народних  депутатів
України, оскільки відповідно до нового Закону України “Про прокуратуру” та
інших  нормативно-правових  документів  всі  ці  обов'язки  переходять  до
вищезазначених органів. 

Особливо  важливими  ці  функції  будуть  у  2015  році,  оскільки
відповідно  до  змін  у чинному законодавстві  деякі повноваження  саме  по
захисту прав держави переходять до органів державної влади, в тому числі до
установ державного контролю.

Але прокуратура міста відповідно до чинного законодавства і  надалі
вживатиме  заходів  щодо забезпечення  додержання  законності,  захисту
інтересів держави та конституційних прав громадян.

Дякую за увагу.

Марковський І.І.:
Є запитання у депутатів?
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято рішення №  3744  “Про стан законності,  заходи щодо її
зміцнення та результати діяльності прокуратури міста за поточний рік”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

звіт  щодо  роботи  галузі  “Охорона  здоров’я”  міста  Кіровограда  за  2013-
2014  роки”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3887.  Доповідає
Макарук О.О. – начальник управління охорони здоров’я міської ради.

Макарук  О.О.,   начальник управління  охорони  здоров’я  міської
ради:

Шановні депутати!
Діяльність  галузі  “Охорона  здоров'я”  міста  Кіровограда  відповідала

вектору  загальнодержавної  політики  у  сфері  охорони  здоров'я.  Зокрема,
основні зусилля були направлені на  розвиток сімейної медицини, зміцнення
матеріально-технічної бази закладів, особливо її первинної ланки, зміцнення
кадрового потенціалу, впровадження новітніх технологій в роботі, розвиток
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паліативної  допомоги,  надання  безкоштовної  медичної  допомоги  найбільш
уразливим  верствам  населення.  Хочу  зазначити,  що  галузь  працювала
стабільно, незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в країні.
Збережена мережа лікувально-профілактичних закладів. Станом на сьогодні
їх налічується 13. Не проходило скорочення штатних посад та фізичних осіб-
медичних  працівників.  Всі  лікувально-профілактичні  заклади  міста  мають
ліцензію  на  медичну  практику  та  акредитовані.  Значна  увага  приділялася
зміцненню кадрового забезпечення галузі.  На сьогоднішній день порівняно
з 2013 роком спостерігається зростання кадрового забезпечення  з  69 % до
79 % укомплектування лікарських посад. Зокрема, вживалися заходи – виїзди
на  розподіли  до  вищих  навчальних  закладів  освіти.  Була  затверджена
Програма “місцевих  стимулів”  для  працівників  охорони  здоров’я
м.  Кіровограда  на  2013  –  2017  роки,  яка  передбачала  встановлення
стимулюючих  надбавок  для  молодих  спеціалістів  та  відшкодування  за
орендоване житло.  Внаслідок  цього на  роботу  в  міські  лікувальні  заклади
залучено  13  лікарів  – молодих  спеціалістів,  працевлаштовано  5  медиків
переселенців,  в  інтернатурі  навчаються  25  осіб.  Шість  лікарів  – молодих
спеціалістів отримали службове житло. З вересня 2014 розпочато курси щодо
спеціалізації в галузі сімейної медицини, на яких проходять перепідготовку
30 лікарів-педіатрів та терапевтів. 

У  2013  році  в  рамках  загальнодержавної  політики  була  проведена
реорганізація  галузі:  розмежовано  первинну  та  вторинну  ланки  охорони
здоров'я. Внаслідок цього створено два Центри первинної медико-санітарної
допомоги  з  розгалуженою  мережею,  19  амбулаторій  сімейної медицини.
Також було передано фінансування  станції  швидкої  медичної  допомоги  за
рахунок коштів  обласного бюджету та  створено Центр екстреної  медичної
допомоги.  З  метою зміцнення матеріально-технічної  бази  первинної  ланки
охорони здоров'я  для  Центрів  первинної  медико-санітарної  допомоги  було
придбано лікувально-діагностичне обладнання згідно з табелями оснащення.
У 2014 році  було придбане необхідне лікувально-діагностичне обладнання
згідно з табелями оснащення: лікарські сумки, фізіотерапевтичне обладнання,
холодильники, комп'ютерну техніку на загальну суму 406,7 тис. грн. Також
проведено  капітальні  ремонти  трьох  Амбулаторій  загальної  практики  –
сімейної медицини (у с. Гірничому, по вул. Казанській, по вул. Колгоспній).
Станом  на  сьогодні  ремонтні  роботи  ще  тривають.  Освоєна
сума 459,4 тис. грн.

Також значна увага приділялася зміцненню вторинної ланки охорони
здоров'я. Так для лікувально-профілактичних закладів міста у 2013 році було
придбано  обладнання  на  загальну  суму  1846,0  тис.  грн.  У  2014  році
спостерігається  динамічне  збільшення  та  освоєно  бюджет  розвитку  на
загальну  суму  3600,0  тис.  грн.  У  минулому  році  проведено  ремонти  на
суму  1081,0  тис.  грн,  у  2014  році  – на  суму 2,5  млн  грн:  розпочато  та
виконуються  роботи  в  дитячому  інфекційному  корпусі  стаціонару  №  1,
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проведено капітальний ремонт теплових мереж Центральної міської лікарні
міста  Кіровограда,  встановлено  дві дизельні установки  в  стаціонарі  №  1
Центральної  міської  лікарні  та  в  стаціонарі  лікарні  швидкої  медичної
допомоги.

У  2013  році  розпочато  реалізацію  проекту  “Запровадження  в  місті
Кіровограді  допомоги  пацієнтам  з  невиліковними  хворобами  шляхом
створення  та  відкриття  стаціонарного  відділення  паліативної  та  хоспісної
допомоги  на 15  ліжок  на  базі  комунального  закладу  “Центральна міська
лікарня м.  Кіровограда”.  У  2014  році  було  перепрофільовано
10 кардіологічних ліжок у паліативні  на  базі  стаціонару № 2 Центральної
міської лікарні міста. 

Андреєва  Л.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”):

Шановна Оксано Олександрівно!
Я уважно ознайомилася із запропонованим Вами звітом, спілкувалася з

Вами. Дійсно зроблено багато в галузі медицини. У мене два запитання.
Перше – як Ви будете вирішувати питання щодо неврологічної служби

та судинного центру, про який ми з Вами говорили?
Друге  питання  – чи  планується  у  2015  році  добудувати  відділення

паліативної  та  хоспісної  допомоги?  Станом  на  сьогодні  необхідне  його
відкриття.

Макарук О.О.:
Це два актуальних питання, над якими ми працюємо, та першочергові

завдання на 2015 рік.
Щодо  відкриття  відділення  паліативної  допомоги  сьогодні  зроблено

чимало.  Вже  виготовлена  проектно-кошторисна  документація,  проведена
експертиза, оголошена процедура тендерних закупівель. 22 грудня цього року
має  відбутися розкриття  тендерних  пропозицій.  На  2015  рік  передбачено
2,5  млн  грн  на  проведення  капітального  ремонту.  Вже  підготовлений
медичний  персонал,  який  пройшов  навчання,  брав  участь  у  семінарах,
направлявся  до  Івано-Франківського  хоспісу  для  перепідготовки  саме  по
догляду  за  паліативними  хворими.  Також  для  медичних  працівників  було
проведено навчання у місті Кіровограді, придбано обладнання по догляду за
паліативними  хворими,  яке  передбачено  табелем  оснащення.  Воно
використовується  для  догляду  за  хворими,  які  перебувають  на
вищезазначених ліжках. Робота проводиться.

Крім  того,  я  хочу  зазначити,  що зараз  нами подано  матеріали  через
облдержадміністрацію  для  участі  в  проектах  Світового  банку  щодо
підтримки  органів  місцевого  самоврядування,  в  яких перш  за  все
передбачено розвиток  хоспісної  та  паліативної  допомоги  в  місті.
Сподіваємося отримати результати від участі у цьому проекті. 
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Стосовно відділення судинної неврології хочу зазначити, що станом на
сьогодні це є дуже проблемним питанням, тому що це відділення не повністю
укомплектоване  відповідно  до  стандартів.  Перш за  все,  на  базі  відділення
відсутній комп'ютерний томограф для діагностики інсультів,  наявність якого
є першим необхідним діагностичним стандартом. Зараз проводиться робота в
цьому напрямі. Станом на сьогодні винайдений інвестор, який має бажання
співпрацювати  з  медичними  закладами.  Ми  плануємо встановити  на  базі
лікарні  швидкої  медичної  допомоги  комп'ютерний  томограф  та  перевести
відділення судинної неврології з вул. Великої Перспективної до цієї лікарні.
Воно  повинно  знаходитися  там.  Це  ургентна  медична  допомога.  Поруч
повинно бути  відділення  реанімації,  відповідні  спеціалісти  та  обладнання.
Такі  умови  ми  можемо  створити  лише  на  базі  лікарні  швидкої  медичної
допомоги. Для цього  необхідно перевести дитяче інфекційне відділення на
базу інфекційного відділення Центральної міської лікарні. Після закінчення
ремонту дитяче відділення буде переведено. 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний):
Оксано Олександрівно!
Завдяки Вам у місті Кіровограді не зруйнована медицина. Я Вам за це

дуже вдячний.  Питання щодо функціонування у місті паліативної медицини
стоїть дуже гостро. Можливо, необхідно розробити та затвердити Програму
на 2015 рік щодо розвитку паліативної та хоспісної медицини, запланувати
кошти на ремонт та інші потреби, щоб у 2015 році відділення паліативної та
хоспісної допомоги почало працювати? 

Макарук О.О.:
Я вважаю,  від  того,  що збільшиться  кількість  галузевих  програм,  їх

виконання не стане кращим чи гіршим. Зазначені заходи містяться у Програмі
економічного  і  соціального  розвитку  галузі  охорони  здоров'я
м.  Кіровограда  на  2014  рік.  Всі  заходи,  які  я  озвучила,  передбачені  цією
Програмою. Їх виконання буде перенесено на 2015 рік. Зараз нам залишилося
провести  капітальний  ремонт  відділення.  Кошти  на  проведення  цього
ремонту передбачені  у проекті  міського бюджету на 2015 рік та у заходах
щодо  реалізації  Програми економічного  і  соціального  розвитку  галузі
охорони здоров'я м. Кіровограда на 2015 рік. Дякую.

Бондарчук С.П.,  депутат міської  ради (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Скажіть,  будь-ласка,  комп'ютерний  томограф,  який  буде
встановлюватися на базі лікарні швидкої медичної допомоги буде придбаний
за  державний  кошт  чи  приватною  особою?  За  рахунок  яких  коштів  буде
виконуватися ремонт томографа? Дослідження за допомогою цього апарату
будуть проводитися платно чи безкоштовно?
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Друге  запитання  – чи  передбачає  відділення  судинної  неврології
надання нейрохірургічної допомоги? Яким чином вона буде надаватися?

Макарук О.О.:
Ми опрацьовуємо питання щодо придбання комп'ютерного томографа.

Державні кошти використовуватися не будуть.  Ми щороку даємо заявку, але
за  рахунок  державних  цільових  постачань  томографа  не  було  отримано.
Це  буде  приватна  структура.  Всі  томографи  в  місті  придбані  за  рахунок
приватних  структур.  Обстеження  будуть  платними,  але  передбачається
система знижок та пільг для соціально незахищених верств населення. Коли
буде підписуватися договір оренди, ці питання будуть обумовлюватися. 

Бондарчук С.П.:
В місті  Кіровограді  на базі  обласної  лікарні  встановлений томограф,

придбаний  за  державні  кошти.  Дослідження  надаються  безкоштовно.  Нам
необхідно ставити питання не по знаходженню інвестора, а щодо придбання
томографа за державні кошти. 

Надайте відповідь щодо відділення судинної неврології.

Макарук О.О.:
На  рівні  лікарні  швидкої  медичної  допомоги  надається  другий

неспеціалізований  рівень  меддопомоги.  Але  для  своєчасного  виявлення
геморагічних  інсультів,  для  їх  діагностики  та  лікування  необхідна
консультація  нейрохірурга.  Цю  посаду  ми  маємо  передбачити  в  межах
штатного розпису закладу. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3745 “Про звіт щодо роботи галузі “Охорона
здоров’я” міста Кіровограда за 2013-2014 роки” (додається).

Представниця  територіальної  громади  міста  Кіровограда
від  житлового будинку  по  просп.  Університетському,  21 звернулась  до
депутатів з проханням допомогти у вирішенні питання щодо набуття права
власності на будинок.
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Марковський І.І.  пояснив депутатам ситуацію, що склалася стосовно
будинку  по  просп.  Університетському,  21,  та  зауважив,  що  питання,
порушене  його  мешканцями,  відноситься  до  компетенції  правоохоронних
органів, а саме до повноважень прокуратури та суду.

Марковський І.І.:
Депутатський корпус міської ради і я особисто як можемо підтримуємо

і  розуміємо  Вас,  але  ні  депутати,  ні  я  не  можемо  змусити  суд  скасувати
реєстрацію права власності на цей гуртожиток за Ярошенком В.І.

Шановні колеги!
Я пропоную від імені депутатського корпусу міської ради звернутися

до  прокурора  Кіровоградської  області  з  приводу  ситуації,  що склалася  по
будинку № 21 по просп. Університетському. Немає заперечень? Немає.

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

звіт  щодо  роботи  галузі  “Освіта”  міста  Кіровограда  за  2013-2014  роки”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3889.  Доповідає  Костенко  Л.Д.  –
начальник управління освіти міської ради.

Шановні колеги!
Всі  депутати  мали  можливість  ознайомитися  зі  звітом  щодо  роботи

галузі “Освіта” міста Кіровограда за 2013-2014 роки. Матеріали є у депутатів
на руках. Пропоную відразу перейти до обговорення цього питання. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 0.

Прийнято рішення № 3746 “Про звіт щодо роботи галузі “Освіта”
міста Кіровограда за 2013-2014 роки” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради
шостого  скликання”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3718
(доопрацьований).  Доповідає  Масло  Л.Я.  – начальник  управління  апарату
міської ради.

Масло Л.Я., начальник управління апарату міської ради:
Шановні депутати!
На  ваш  розгляд  виноситься  доопрацьований  проект  рішення  за

реєстраційним  №  3718  “Про  зняття  з  контролю  окремих  рішень
Кіровоградської міської ради шостого скликання”, яким пропонується зняти з
контролю 188 рішень міської  ради, як такі,  що виконані.  Стосовно даного
проекту рішення надійшла пропозиція  від  постійної  комісії  міської  ради з
питань  житлово-комунального  господарства  та  енергозбереження,  а  саме
виключити  з  переліку  рішень  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання, які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані, рішення:

від  24.04.2012  №  1559  “Про  затвердження  Програми  реформування
сфери обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій”;

від 05.06.2012 № 1707 “Про внесення змін до Програми реформування
сфери  обслуговування  житлового  фонду  та  прибудинкових  територій,
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2012 року
№ 1559”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  житлово-
комунального господарства  та енергозбереження.  Хто за  дану  пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3747  “Про  зняття  з  контролю  окремих
рішень Кіровоградської міської ради шостого скликання” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  визначення  мінімальної  вартості  місячної  оренди  1  кв.  м  загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб”. Проект рішення за реєстраційним
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№ 3842. Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської
ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3748  “Про  визначення мінімальної вартості
місячної  оренди  1  кв.  м  загальної  площі  нерухомого  майна  фізичних
осіб” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  встановлення  на  2015  рік  пільг  щодо  земельного  податку”.  Проект
рішення за реєстраційним №  3843.  Доповідає  Осауленко О.О.  – начальник
управління економіки міської ради.

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
До даного проекту рішення надійшла пропозиція від постійної комісії

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, а саме доповнити пунктом: “Пільга щодо земельного
податку діє до зміни норм Бюджетного та Податкового кодексів України”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3749  “Про  встановлення на 2015 рік пільг
щодо земельного податку” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про встановлення на 2015 рік пільг щодо земельного податку комунальним
підприємствам”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3844.  Доповідає
Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської ради.

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
До даного проекту рішення надійшла пропозиція від постійної комісії

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, а саме доповнити пунктом: “Пільга щодо земельного
податку діє до зміни норм Бюджетного та Податкового кодексів України”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3750  “Про  встановлення на 2015 рік пільг
щодо земельного податку комунальним підприємствам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  встановлення  на  2015  рік  комунальному  закладу  “Кіровоградський
академічний  обласний  Український  музично-драматичний  театр
ім. М.Л. Кропивницького” пільги щодо земельного податку”. Проект рішення
за реєстраційним № 3956. Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління
економіки міської ради.

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
До даного проекту рішення надійшла пропозиція від постійної комісії

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку, а саме доповнити пунктом: “Пільга щодо земельного
податку діє до зміни норм Бюджетного та Податкового кодексів України”.
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування та соціально-економічного розвитку.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3751  “Про  встановлення  на  2015  рік
комунальному  закладу  “Кіровоградський  академічний  обласний
Український  музично-драматичний  театр  ім.  М.Л.  Кропивницького”
пільги щодо земельного податку” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Концепції  запровадження  системи  енергетичного
менеджменту  м.  Кіровограда”.  Проект  рішення за  реєстраційним  №  3853.
Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської ради.

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради:
Стосовно даного питання надійшли пропозиції  від постійних комісій

міської ради:
з  питань  житлово-комунального  господарства  та  енергозбереження  –

доповнити пункт 2 проекту рішення словами “до 01 березня 2015 року”;
з  питань  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та

зовнішньоекономічної  діяльності  – доручити заступнику міського голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Васильченку  С.С.  відправити
працівника управління економіки міської ради у відрядження до міста Львова
для обміну досвідом та більш детального вивчення запровадження системи
енергетичного менеджменту.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозицій  постійних  комісій  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  3752  “Про  затвердження  Концепції
запровадження  системи енергетичного  менеджменту  у  м.  Кіровограді”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від  29 січня
2013  року  №  2200  “Про  затвердження  Програми  розвитку  малого  і
середнього  підприємництва  у  м.  Кіровограді  на  2013-2015  роки”.  Проект
рішення за реєстраційним №  3854.  Доповідає  Осауленко О.О.  – начальник
управління економіки міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3753  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2013  року  №  2200
“Про  затвердження  Програми  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва у м. Кіровограді на 2013-2015 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від  29 січня
2014 року № 2764 “Про затвердження міської Програми соціально-правового
захисту  дітей,  профілактики  правопорушень  у  дитячому  середовищі  та
популяризації  сімейних  форм  виховання  на  2014  рік”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3858.  Доповідає  Сисак І.О. – начальник служби у справах
дітей виконавчого комітету міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3754  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  №  2764  “Про
затвердження  міської  Програми  соціально-правового  захисту  дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня
2014  року  №№  2748,  2757,  2758,  2759,  2760”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3856. Доповідає Дорохіна Л.В. – начальник відділу сім'ї та
молоді міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3755  “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської  міської  ради  від  29.01.2014  №  2748,  2757,  2758,  2759,
2760” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року
№  2204  “Про  затвердження  Програми  інформатизації  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради  на  2013-2015  роки”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  3859.  Доповідає  Бабаєва  О.В.  – завідувач  сектора
інформаційного та комп’ютерного забезпечення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3756  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2013  року  №  2204  “Про
затвердження  Програми  інформатизації  виконавчих  органів
Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення  змін  і  доповнень  до  заходів  Програми  розвитку  фізичної
культури  і  спорту  в  м.  Кіровограді  на  2014  рік”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3881. Доповідає Куценко О.Г. – начальник відділу фізичної
культури та спорту міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3757  “Про  внесення змін  та доповнень до
заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді
на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  майна”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3954.
Доповідає Коваленко С.М.  – начальник управління з  питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 3758 “Про передачу майна” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на
2014  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3888.  Доповідає
Назарець А.Ф. – начальник відділу культури і туризму міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3759  “Про  внесення  змін  до  Програми
розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

перейменування  вулиць  Калініна,  Кірова,  Червоногвардійської”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  №  3890  (доопрацьований).  Доповідає
Назарець А.Ф. – начальник відділу культури і туризму міської ради.

Волков І.В., депутат міської ради (член ради депутатської групи “За
добробут міста”):

Іване Івановичу!
Це дуже важливе питання, яке стосується кіровоградців.  Воно завжди

було і буде неоднозначним. Я розумію, що у депутатів будуть запитання щодо
даного  питання,  тому  прошу  дати  можливість  доповідачу  виступити  та
аргументувати  підстави  щодо  підготовки  проекту  рішення  “Про
перейменування вулиць Калініна, Кірова, Червоногвардійської”.

Назарець А.Ф., начальник відділу культури і туризму міської ради:
Шановні депутати!
На  ваш  розгляд  виноситься  проект  рішення  міської  ради  за

реєстраційним  №  3890  “Про  перейменування  вулиць  Калініна,  Кірова,
Червоногвардійської”.

Даним проектом рішення передбачається:
1.  Перейменувати  вулицю  Калініна  на  вулицю  Шульгиних,  вулицю

Кірова  на  вулицю  Михайлівську,  вулицю  Червоногвардійську  на  вулицю
Архангельську.



33

2.  З  метою  приведення  у  відповідність  до  нових  адрес  документів
фізичних  та  юридичних  осіб,  об'єднань  громадян  тощо  встановити
можливість використання назв вулиць Калініна, Кірова, Червоногвардійської
до 31 грудня 2015 року.

3. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради забезпечити
надання копії рішення до управління державної міграційної служби України у
Кіровоградській області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
Кіровоградської  міської  ради  з  питань  освіти,  науки,  культури,  фізичної
культури  і  спорту  та  молодіжної  політики  та  з  питань  діяльності  ради,
депутатської  етики,  Регламенту  міської  ради,  відзначення  нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації та реклами.

Як  я  вже  зазначила,  даним  проектом  рішення  пропонується
перейменувати  вулицю  Калініна  на  вулицю  Шульгиних.  Це  питання
піднімалося ще у 2013 році. Депутатам міської ради було роздано книгу про
родину Шульгиних, в якій зазначено, що ця родина – фундатор національної
дипломатії, має відношення до Української Центральної Ради, до Уряду УНР
в імміграції. 

Наприкінці  ХІХ  століття  ця  родина  мешкала  в  місті  Єлисаветграді.
Топонімічною комісією при виконкомі Кіровоградської міської ради під час
розгляду  питання  щодо  перейменування  вулиці  Калініна  було  прийнято
рішення найменувати її на честь родини Шульгиних. Історична назва вулиці
Калініна  – Миргородська.  Вулицям  Кірова  та  Червоногвардійській  було
запропоновано повернути історичні назви:

вулиці Кірова – назву Михайлівська;
вулиці  Червоногвардійській  – назву  Архангельська  (Архангела

Михаїла). 
Топонімічна комісія звернулася до депутатів з проханням підтримати

підготовлений проект рішення міської ради з вищезазначеного питання.

Саєнко І.А., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”):

Чому  запропоновано  перейменувати  вулицю  Червоногвардійську  на
Архангельську?

Назарець А.Ф.:
Запропоновано перейменувати вулицю Кірова на вулицю Михайлівську,

вулицю Червоногвардійську на вулицю Архангельську. В історичному аспекті
ці  вулиці  розташовані  поруч.  Назва  Архангельська  пов'язана  з  іменем
Архангела Михаїла. 

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Я предлагаю исключить из проекта решения положения относительно
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переименования  улицы  Красногвардейской.  Название  этой  улицы
ассоциируется  с  советской  властью.  А  город  Архангельск  – с  Россией.
Я  думаю,  что  нужно  найти  правильное  украинское  название  улице
Красногвардейской.  Пускай  топонимическая  комиссия  предложит  другое
название. Мы не сможем объяснять людям, что название “Архангельская” не
связано  с  Россией.  Предлагаю  на  следующей  сессии  рассмотреть  другие
варианты относительно переименования улицы Красногвардейской.

Назарець А.Ф.:
Одним  із  напрямків  роботи  топонімічної  комісії  – повернення

центральній  частині  міста  історичних  назв.  На  початку  створення  міста
Єлисаветграда  вулиця  Кірова  називалася  Михайлівською,  а  вулиця
Червоногвардійська – Архангельською. Це історичні назви. 

Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний):
Складається  дивна  картина.  Одна  людина  захистила  дисертацію  – є

проспект  Винниченка.  Інша  людина  захистила  дисертацію  – є  вулиця
Маланюка. Хтось написав книжку – є вулиця Шульгиних. 

Давайте ми відійдемо від такої традиції. Я давно пропонував депутатам
міської  ради,  топонімічній  комісії  при  виконкомі  визначити  список  осіб,
достойних того, щоб вулиці міста називалися їх іменами. Мої пропозиції  –
Тамм  Ігор  Євгенович,  єдиний  лауреат  Нобелівської  премії  з  України,
Чабаненко Євгенія Михайлівна, ім'я якої виключено зі списку, а прізвищем
родини  Шульгиних,  які  проживали  за  кордоном,  пропонується  назвати
вулицю.

Пропоную  не  підтримувати  даний  проект  рішення,  а  здійснювати
перейменування  за  системою  – за списком імен  видатних  осіб.  А  не  так:
захотіли – перейменували, не захотіли – не перейменували. 

Ви запитували людей? У людей не питали.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення  за  основу.  Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.
Прийнято.
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Марковський І.І.:
Пропоную розглянути проект рішення, який роздано депутатам, а потім

розглядати інші пропозиції. Є пропозиція прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 2,

“не голосували” – 15.

Прийнято рішення № 3760 “Про перейменування вулиць Калініна,
Кірова, Червоногвардійської” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  перейменування  вулиці  П’ятирічки  3-ї”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  3891.  Доповідає  Назарець  А.Ф.  – начальник  відділу
культури і туризму міської ради.

Даним проектом рішення пропонується вулицю П'ятирічки 3-ї назвати
ім'ям учасника АТО.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3761  “Про  перейменування  вулиці
П’ятирічки 3-ї” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

найменування вулиць  та внесення доповнення до рішення  Кіровоградської
міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 “Про затвердження уточнених
назв  і  перекладу  українською мовою площ,  проспектів,  вулиць,  провулків,
проїздів, тупиків м. Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 3892.
Доповідає  Назарець  А.Ф.  – начальник  відділу  культури  і  туризму  міської
ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3762 “Про найменування вулиць та внесення
доповнення до рішення  Кіровоградської міської  ради від 25 листопада
2003  року  №  581  “Про  затвердження  уточнених  назв  і  перекладу
українською  мовою  площ,  проспектів,  вулиць,  провулків,  проїздів,
тупиків м. Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста
Кіровограда”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3876.  Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.

Вовк  Ю.М.,  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

Шановні депутати!
Даний  проект  рішення  пропонується  прийняти  зі  змінами.  Вчора

відбулося  засідання  комісії  по  наданню  допомоги  малозабезпеченим
громадянам  міста.  На  підставі  рішень  комісії  пропонується  надати
матеріальну допомогу  31 особі,  що є  важкохворими і  потребують значних
коштів для лікування, на суму 111300,00 грн.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  зі

змінами, оголошеними начальником відділу соціальної підтримки населення.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3763  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29  липня
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2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської  міської  ради”.  Проект  рішення  за  реєстраційним №  3880.
Доповідає Вовк Ю.М.  – начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3764  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  липня  2014  року  №  3263  “Про
структуру,  загальну  чисельність  та  штати  апарату  Кіровоградської
міської  ради  та  її  виконавчого  комітету,  виконавчих  органів
Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року
№ 120 “Про затвердження нової редакції Положення про комісію по наданню
допомоги малозабезпеченим громадянам м. Кіровограда”. Проект рішення за
реєстраційним № 3877. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної
підтримки населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3765  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2011  року  №  120  “Про
затвердження  нової  редакції  Положення  про  комісію  по  наданню
допомоги малозабезпеченим громадянам м. Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року
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№  121  “Про  затвердження  нового  складу  комісії  по  наданню  допомоги
малозабезпеченим  громадянам  міста  Кіровограда”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3879. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної
підтримки населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3766  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2011  року  №  121  “Про
затвердження  нового  складу  комісії  по  наданню  допомоги
малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24  квітня
2014  року  №  3014  “Про  звільнення  на  50  % від  оплати  за  користування
житлово-комунальними  послугами  інвалідів  1  і  2  груп  по  зору”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3878. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу
соціальної підтримки населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3767  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  24  квітня  2014  року  №  3014  “Про
звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№  2755  “Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної
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підтримки  окремих  категорій  населення  міста  Кіровограда  на  2014  рік”.
Проект рішення за реєстраційним № 3952. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 4,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3768  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  №  2755  “Про
затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих категорій населення міста Кіровограда на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

звіт  щодо  виконання  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей  –
мешканців  м.  Кіровограда”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3953.
Доповідає Вовк Ю.М.  – начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради.

Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Шановний доповідачу!
Шановний Іване Івановичу!
Я пропоную доповнити даний проект рішення пунктами 2-4:
“2.  Продовжити  дію  Комплексної  програми  підтримки  учасників

антитерористичної операції  в східних областях України та членів їх сімей  –
мешканців м. Кіровограда на 2015 рік.

3.  Доручити  фінансовому  управлінню  Кіровоградської  міської  ради
передбачити  у  проекті  міського  бюджету  на  2015  рік  фінансування
Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в
східних областях України та членів їх сімей  – мешканців м. Кіровограда в
обсязі на рівні 2014 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного  розвитку,  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціального  захисту
населення  і  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Олійника О.О.”.
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Марковський І.І.:
Павле Сергійовичу!
Прошу  Вас  погодитися  з  тим,  щоб  розглянути  озвучену  Вами

пропозицію на наступній сесії  міської ради після того, як  нам буде відомо
обсяг міського бюджету. Станом на сьогодні ми не знаємо, який бюджет буде
у 2015 році. 

Топчій П.С.:
Ні. Я пропоную розглянути мою пропозицію сьогодні, а потім вносити

зміни на підставі затвердженого міського бюджету на 2015 рік. 
Якщо  надійшла  пропозиція,  то  спочатку  необхідно  взяти  проект

рішення за основу, поставити на голосування пропозицію, а потім ставити
проект рішення на голосування в цілому. 

Марковський І.І.:
Пропоную  взяти  даний  проект  рішення  за  основу.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція від депутата Топчія П.С. доповнити даний проект

рішення пунктами 2-4, а саме:
“2.  Продовжити  дію  Комплексної  програми  підтримки  учасників

антитерористичної операції  в східних областях України та членів їх сімей  –
мешканців м. Кіровограда на 2015 рік.

3.  Доручити  фінансовому  управлінню  Кіровоградської  міської  ради
передбачити  у  проекті  міського  бюджету  на  2015  рік  фінансування
Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в
східних областях України та членів їх сімей  – мешканців м. Кіровограда в
обсязі на рівні 2014 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного  розвитку,  з  питань  охорони  здоров'я  та  соціального  захисту
населення  і  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Олійника О.О.”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

підтриманими доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 3769 “Про звіт щодо виконання Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях  України  та  членів  їх  сімей  – мешканців  м.  Кіровограда”
(додається).

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Я  хочу  вернуться  к  обсуждению  проекта  решения  под
регистрационным № 3890. Мы с депутатами обсудили вопрос относительно
улицы  Архангельской.  Прошу  дать  поручение  обратиться  к  филологам  с
целью уточнить  правильность написания  названия  улицы  “Архангельська”
или “Архангелівська”.

Марковський І.І.:
Приймається.

Табалов С.М.:
Прошу  вернуться  к  этому  вопросу  в  части  переименования  улицы

Красногвардейской  и  приостановить  его  до  получения  разъяснения
филологов. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Табалова  С.М.  повернутися  до

розгляду  проекту  рішення  міської  ради  за  реєстраційним  №  3890  “Про
перейменування  вулиць  Калініна,  Кірова,  Червоногвардійської”  в  частині
перейменування вулиці Червоногвардійської.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 14.
Прийнято.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Прошу  обратиться  к  филологам  и уточнить  правильность написания
улицы “Архангельська” или “Архангелівська”.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (член ради депутатської  групи
“За добробут міста”):

Пропоную  дати  протокольне  доручення  та  звернутися  до  філологів
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка з метою отримати роз'яснення щодо правильності з точки зору
правопису написання назви вулиці “Архангельська”. Тоді на наступній сесії
ми зможемо виправити технічну помилку. Зараз не потрібно розглядати іншу
назву.

Марковський І.І.:
Немає  заперечень.  Пропоную  протокольно  доручити  звернутися  до

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка  щодо  правильності  з  точки  зору  правопису  написання  назви
вулиці “Архангельська”.

Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про
внесення  змін  та  доповнення  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29  січня  2014  року  №  2768  “Про  затвердження  Програми  розвитку
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2014  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3893.  Доповідає
Хачатурян  О.С.  – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято рішення №  3770  “Про внесення змін та доповнення до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  № 2768
“Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2769 “Про затвердження Програми будівництва,  реконструкції,  ремонту
доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи в місті  Кіровограді  на  2014 рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3894.  Доповідає
Хачатурян  О.С.  – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3771  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  №  2769  “Про
затвердження  Програми  будівництва,  реконструкції,  ремонту  доріг  та
експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді  на  2014  рік”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2754 “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
галузі  охорони  здоров`я  м.  Кіровограда  на  2014  рік”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  3882.  Доповідає  Макарук  О.О. – начальник  управління
охорони здоров'я міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято  рішення  №  3772  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  №  2754  “Про
затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  галузі
охорони здоров`я м. Кіровограда на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№  2753  “Про  затвердження  Програми  медико-соціального  забезпечення
пільгових  та  соціально  незахищених  верств  населення  м.  Кіровограда
на  2014  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3883.  Доповідає
Макарук О.О. – начальник управління охорони здоров'я міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3773  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  січня  2014  року  №  2753  “Про
затвердження Програми медико-соціального забезпечення пільгових та
соціально  незахищених  верств  населення  м.  Кіровограда
на 2014 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  18  травня
2010  року  №  3565  “Про  затвердження  Міської  програми  “Діти
м.  Кіровограда”  на  2010-2014  роки”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№  3884.  Доповідає  Макарук О.О. – начальник управління  охорони здоров'я
міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято  рішення  №  3774  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  18  травня  2010  року  №  3565  “Про
затвердження  Міської  програми  “Діти  м.  Кіровограда”  на
2010-2014 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  05  червня
2012 року № 1708 “Про затвердження Міської програми імунопрофілактики
та  захисту  населення  від  інфекційних хвороб на  2012-2016 роки”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  №  3885.  Доповідає  Макарук  О.О. – начальник
управління охорони здоров'я міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3775  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  05  червня  2012  року  №  1708  “Про
затвердження  Міської  програми  імунопрофілактики  та  захисту
населення від інфекційних хвороб на 2012-2016 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07  листопада
2013  року  № 2524  “Про затвердження Програми “місцевих  стимулів”  для
працівників  охорони  здоров'я  м.  Кіровограда  на  2013-2017  роки”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  №  3886.  Доповідає  Макарук  О.О. – начальник
управління охорони здоров'я міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
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Прийнято  рішення  №  3776  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 “Про
затвердження Програми “місцевих стимулів” для працівників охорони
здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання згоди на безоплатну передачу зовнішніх мереж водопроводу і
каналізації житлового будинку по вул. Короленка, 62 з комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда”.  Проект рішення за реєстраційним
№  3852.  Доповідає  Мороз  О.О.  – начальник  управління  власності  та
приватизації комунального майна міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3777  “Про  надання  згоди  на  безоплатну
передачу зовнішніх мереж водопроводу і каналізації житлового будинку
по вул. Короленка, 62 з комунальної власності територіальної громади
м. Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Оголошується перерва на 30 хвилин.

Після перерви о 13.00 год.
За результатами реєстрації в залі присутні 47 депутатів.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Після перерви зареєструвалося 47 депутатів.  Кворум, необхідний для

роботи сесії, є. 
Шановні депутати!
На адресу Кіровоградської міської ради надійшло дві заяви:
від депутата Кур’яна Андрія  Сергійовича з проханням вивести його зі

складу  постійної  комісії міської  ради  з  питань  освіти,  науки,  культури,
фізичної  культури  і  спорту  та  молодіжної  політики  та  обрати до  складу
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства
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та енергозбереження;
від  депутата  міської  ради  шостого  скликання  Лагоди  Костянтина

Анатолійовича з проханням обрати його до складу постійної комісії міської
ради з питань управління комунальною власністю та приватизації.

З  даного  питання  підготовлений проект  рішення  міської  ради,  яким
пропонується:

1. Вивести депутата  Кіровоградської міської ради шостого скликання
Кур’яна  Андрія  Сергійовича зі  складу  постійної  комісії  Кіровоградської
міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та
молодіжної політики  та обрати до складу постійної комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства  та
енергозбереження.

2.  Обрати  депутата  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання
Лагоду Костянтина  Анатолійовича до  складу  постійної  комісії
Кіровоградської міської ради з питань управління комунальною власністю та
приватизації.

3.  Внести  відповідні  зміни  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  19  листопада  2010  року  №  16  “Про  затвердження  складу  постійних
комісій  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”  (з  урахуванням
внесених змін).

Пропоную прийняти  озвучений проект рішення в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3778  “Про зміни в складі постійних комісій
Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  питань  щодо  регулювання  земельних

відносин.  Доповідає  з  цих  питань  Пидорич  В.О.  – начальник  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
міської ради.

Перше  питання  – “Про  надання  ТОВ  “САЛЮТ”  дозволу  на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу  земельної
ділянки по пров. Курінному”. Проект рішення за реєстраційним № 3977.

Я хочу пояснити суть цього питання. Депутати знають, що 42 гектара
землі  по  провулку  Курінному  перебували  в  оренді  ТОВ  “САЛЮТ”
(м. Дніпропетровськ).  Це товариство добровільно повертає 38 гектарів для
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того, щоб виділити земельні ділянки учасникам АТО.
Прошу  підтримати  даний  проект  рішення  в  цілому.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення № 3779 “Про надання ТОВ “САЛЮТ” дозволу
на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки по пров. Курінному” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3896.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Пропонується  доповнити  пункт  37  даного  проекту  рішення
підпунктом 37.1:

“37.1.  Визнати  пункт  32  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  07  жовтня  2014  року  №  3425  “Про  надання  дозволів  на  розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”
таким, що втратив чинність.”.

Озвучені  доповнення  пропонується  внести  на  підставі  письмового
звернення заявника.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

доповненням,  озвученим  начальником управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради.  Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 3780 “Про надання дозволів на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3958.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3781 “Про надання дозволів на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

продаж  Масаликіній  С.В.  земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення  по  вул.  Жовтневої  революції,  33”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3861.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3782  “Про продаж  Масаликіній  С.В.
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  по
вул. Жовтневої революції, 33” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3862.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Постійною комісією міської ради з питань архітектури, будівництва та
регулювання земельних відносин запропоновано внести зміни до пункту 3
даного проекту рішення, а саме змінити площу земельної ділянки в межах
майна з “0,0848 га” на “0,0130 га”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  зі

змінами,  оголошеними  начальником  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради.  Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3783 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Гарькавій І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції,  39-є”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3898.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3784 “Про надання Гарькавій І.А. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Жовтневої революції, 39-є” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Глушкову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Вільному  (біля  будинку  №  15)”.
Проект рішення за реєстраційним № 3899.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект  рішення виноситься  із  зауваженням:  “згідно  з  планом
зонування  – рекреаційна  зона  активного  відпочинку”.  Земельна  ділянка
передається для ведення садівництва.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням зауваження. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 1,
“проти” – 2,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Затоці  О.В  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького  (біля  будинку
№ 80)”. Проект рішення за реєстраційним № 3900.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 28,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Каракулову С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Калініна,  32”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3901.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Ковальчуку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова,  24-б”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  3902  (заява  депутата  Ковальчука  О.М. щодо  участі  у
голосуванні за даний проект рішення додається).

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3785 “Про надання Ковальчуку О.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Волкова, 24-б” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Кукурузі М.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Полтавській,  32”.  Проект рішення за
реєстраційним № 3903.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу  на  розроблення
проекту землеустрою під розміщення магазину – існуючого майна.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3786 “Про надання Кукурузі М.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Полтавській, 32” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Ніколенку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Курганній”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3904.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3787 “Про надання Ніколенку В.О. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Курганній” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Соколовському Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку
№ 26, корп. 3)”. Проект рішення за реєстраційним № 3864.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято  рішення  №  3788  “Про  надання  Соколовському  Ю.І.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  будинку  №  26,  корп.  3)”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Сорокіну О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по просп. Правди, 15-м”. Проект рішення за
реєстраційним № 3784.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3789 “Про надання Сорокіну О.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Правди, 15-м” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Химчак  В.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки по вул.  В’ячеслава  Чорновола  (біля  будинку
№ 14/2)”. Проект рішення за реєстраційним № 3905.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3790 “Про надання Химчак В.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 14/2)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Кіровоградській  дитячій  обласній  лікарні  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Покровській, 69”. Проект рішення за реєстраційним № 3865.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3791 “Про надання Кіровоградській дитячій
обласній  лікарні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Покровській, 69” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Управлінню  Кіровоградської  Єпархії  Української  Православної
Церкви  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3866.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3792  “Про  надання  Управлінню
Кіровоградської  Єпархії  Української  Православної  Церкви дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Ялтинській, 1” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”. Проект рішення
за реєстраційним № 3906.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3793 “Про надання ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок по місту Кіровограду” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання ПрАТ “ВНЗ “МАУП” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Варшавській, 2”. Проект рішення
за реєстраційним № 3907.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3794  “Про  надання  ПрАТ  “ВНЗ  “МАУП”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Варшавській, 2” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  управлінню  власності  та  приватизації  комунального  майна
Кіровоградської міської ради  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у  м.  Кіровограді”.  Проект рішення за
реєстраційним № 3963.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 2,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3795 “Про надання управлінню власності та
приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у м. Кіровограді” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  ТОВ  “Кіровоградський  міський  Палац  культури”  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Віктора Чміленка, 53/35”. Проект рішення за реєстраційним № 3964.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення  ПрАТ  “КІРОВОГРАДТУРИСТ”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Ушакова, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3965.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Даний  проект  рішення  стосувався  продовження  строку  дії  договору

оренди земельної ділянки.
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Від  депутатів  міської  ради  надійшла  пропозиція  повернутися  до
голосування за проект рішення за реєстраційним № 3965 “Про поновлення
ПрАТ  “КІРОВОГРАДТУРИСТ”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Ушакова, 1-а”.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення за

реєстраційним  №  3965  “Про  поновлення  ПрАТ  “КІРОВОГРАДТУРИСТ”
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Ушакова,  1-а”.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо до  розгляду  питання  порядку  денного  “Про поновлення

ПрАТ  “КІРОВОГРАДТУРИСТ”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Ушакова, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3965.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3796  “Про  поновлення
ПрАТ “КІРОВОГРАДТУРИСТ” договору оренди земельної  ділянки по
вул. Ушакова, 1-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання ГК “Жадівський” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку
№ 20, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 3966.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3797  “Про  надання  ГК  “Жадівський”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  по  вул.  Генерала  Жадова  (біля  будинку  №  20,  корп.  1)”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Регіональному  громадсько-просвітницькому  товариству
“Православна просвіта” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки по вул.  В’ячеслава  Чорновола  (біля  будинку
№ 1-г)”. Проект рішення за реєстраційним № 3967.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3798  “Про  надання  Регіональному
громадсько-просвітницькому  товариству  “Православна  просвіта”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 1-г)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання ТОВ “Агентство нерухомості  “Єлизавета” дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по вул.  Генерала
Родимцева, 100”. Проект рішення за реєстраційним № 3791.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

відмову  в  наданні  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Молодіжній”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3863.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3799  “Про відмову  у  наданні  дозволів  на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по вул. Молодіжній ” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації із  землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3968.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3800 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3908.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3801 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  громадянам  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  в  садових  товариствах”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3909.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3802 “Про надання громадянам дозволів на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  в  садових
товариствах” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  громадянам  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  в  садових  товариствах”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3969.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3803 “Про надання громадянам дозволів на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  в  садових
товариствах” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Дьяконову І.В., Ніколаєнку А.А. дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Комарова,  64-а”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3910.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3804  “Про  надання  Дьяконову  І.В.,
Ніколаєнку  А.А.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) по вул. Комарова, 64-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  Коротковій  Л.П.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою по  пров.  Прорізному,  3”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3867.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3805 “Про надання Коротковій Л.П. дозволу
на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  по
пров. Прорізному, 3” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29”. Проект
рішення за реєстраційним № 3911.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 33,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання громадській  організації  Гаражному  кооперативу  “Турист”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної  ділянки вул. Кутузова,  1”.  Проект рішення за
реєстраційним № 3868.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3806 “Про надання громадській організації
Гаражному  кооперативу  “Турист”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки
по вул. Кутузова, 1” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  ТОВ  “Кіровоград-Новобуд”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  по  просп.  Університетському,  25”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3729.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
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Прийнято  рішення  №  3807  “Про  надання  ТОВ  “Кіровоград-
Новобуд” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
по  просп. Університетському, 25” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3869.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3808 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3912.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3809 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  у  власність  земельних ділянок громадянам  ”.  Проект рішення за
реєстраційним № 3913.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 3810 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових  товариствах”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3914.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3811 “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Анашкіній  О.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  на
перехресті  вул.  Мінської  та  пров.  Азовського”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3959.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3812  “Про  передачу  Анашкіній  О.В.
безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті вул. Мінської та
пров. Азовського” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Бардишу  В.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Андріївській (біля будинку № 16)”.  Проект рішення за  реєстраційним
№ 3915.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3813  “Про  передачу  Бардишу  В.П.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Андріївській  (біля
будинку № 16)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Головченко  Н.Ю.,  Хіоні  В.З.  безоплатно  у  власність  земельних
ділянок  по  вул.  Маршала  Конєва  (біля  будинку  №  13,  корп.  2)”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3916.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3814  “Про передачу  Головченко  Н.Ю.,
Хіоні В.З.  безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Маршала
Конєва (біля будинку № 13, корп. 2)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Грицині  В.І.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Ватутіна”. Проект рішення за реєстраційним № 3917.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3815 “Про передачу Грицині В.І. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Ватутіна” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Дмитрієвій  Т.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Жовтневої  революції  (у  дворі  житлового  будинку  №  21)”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3960.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3816  “Про  передачу  Дмитрієвій  Т.В.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Жовтневої революції
(у дворі житлового будинку № 21)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Донцовій  Н.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Преображенській  (напроти  будинку  №  6)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3961.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3817  “Про  передачу  Донцовій  Н.М.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській
(напроти будинку № 6)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Загородній  О.Б.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Великій  Перспективній  (у  дворі  житлового  будинку  №  9)”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3918.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3818  “Про передачу Загородній  О.Б.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній
(у дворі житлового будинку № 9)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Івановій  Л.Я.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
пров.  Курінному  (напроти  ЖБК  “Княжичі”)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3919.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3819 “Про передачу Івановій Л.Я. безоплатно
у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Курінному  (напроти  ЖБК
“Княжичі”)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Івашурі  В.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Арсенія  Тарковського  (у  дворі   будинку  №  60)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3962.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 6,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Литвин  М.В.  безоплатно у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Жовтневої  революції  (біля  будинку  №  64-а)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3920.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3820 “Про передачу Литвин М.В. безоплатно
у власність земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку
№ 64-а)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Лісничій  Н.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
пров. Курінному”. Проект рішення за реєстраційним № 3611.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Машиній  М.Ф.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Молодіжній (біля будинку № 27/12)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3803.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3821  “Про  передачу  Машиній  М.Ф.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Молодіжній  (біля
будинку № 27/12)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Могильному  О.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Великій  Перспективній  (біля  будинку  №  10-а)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3921.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3822  “Про  передачу  Могильному  О.П.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній
(біля будинку № 10-а)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Стахєєву  О.О.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
просп.  Перемоги  (біля  ЗОШ  №  20)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3922.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Ткаченко  Ю.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Ватутіна”. Проект рішення за реєстраційним № 3923.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3823  “Про  передачу  Ткаченко  Ю.В.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Ватутіна” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Тодуа  Д.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Червоногвардійській, 34”. Проект рішення за реєстраційним № 3924.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Цимбал  І.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Осмьоркіна, 35”. Проект рішення за реєстраційним № 3925.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.



72

Прийнято рішення № 3824 “Про передачу Цимбал І.М. безоплатно
у власність земельної ділянки по вул. Осмьоркіна, 35” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Щуцькому  Д.Є.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Пожарського  (біля  будинку  № 5)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3926.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  3825  “Про передачу Щуцькому  Д.Є.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Пожарського  (біля
будинку № 5)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу КП  “Ринково-побутові  послуги”  Кіровоградської  міської  ради
в  постійне  користування  земельної  ділянки  по  пров.  Фортечному
(між будинками № 23 та № 25)”. Проект рішення за реєстраційним № 3927.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3826 “Про передачу КП “Ринково-побутові
послуги”  Кіровоградської  міської  ради”  в  постійне  користування
земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками  № 23 та № 25)”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки  Алієвій  С.Є.  по
вул.  Короленка”  (біля  житлового  будинку  №  58).  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3928.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3827  “Про зміну  Алієвій  С.Є.  цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка  (біля  житлового
будинку № 58)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зміну  Березовському  О.І.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
пров. Курінному, 54”. Проект рішення за реєстраційним № 3811.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 32,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зміну  Докіну  Д.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Поповича, 17”. Проект рішення за реєстраційним № 3812.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.



74

Прийнято  рішення  №  3828  “Про  зміну  Докіну  Д.Ю.  цільового
призначення земельної ділянки по вул. Поповича, 17” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зміну  Корінецькій  Н.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул.  Червонозорівській  (біля  будинку  №  13)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3472.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3829 “Про зміну Корінецькій Н.В. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку
№ 13)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зміну  Хачатряну  Г.А.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Індустріальній, 1/71”. Проект рішення за реєстраційним № 3732.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 30,

“утримались” – 4,
“проти” – 2,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Виноградовій О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Жовтневої
революції  (біля  будинку  №  37/16)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3929.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3830  “Про  передачу  Виноградовій  О.В.  в
оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля  будинку
№ 37/16)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Заніздрі С.С. в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській (біля
будинку № 81)”. Проект рішення за реєстраційним № 3930.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3831 “Про передачу Заніздрі С.С. в оренду
земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 81)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Орлику В.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вербицького, 31”.
Проект рішення за реєстраційним № 3931.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3832 “Про передачу Орлику В.А.  в оренду
земельної ділянки по вул. Вербицького, 31” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Рибальченку  І.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Покровській, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3870.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3833  “Про  передачу  Рибальченку  І.В.  в
оренду земельної ділянки по вул. Покровській, 4-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Сосні  І.Д.  в  оренду  земельної  ділянки  по  пров.  Кінному  (біля
будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним № 3932.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується інваліда Великої Вітчизняної війни.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3834  “Про передачу Сосні  І.Д.  в  оренду
земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Ткаченко М.В. в оренду земельної ділянки по вул. Брестській, 3”.
Проект рішення за реєстраційним № 3871.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3835 “Про передачу Ткаченко М.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Брестській, 3” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  ТОВ  “АВ  і  Ко”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Куйбишева, 1-є”. Проект рішення за реєстраційним № 3872.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3836 “Про передачу ТОВ ,,АВ і Ко” в оренду
земельних ділянок по вул. Куйбишева, 1-є” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу ТОВ  “Альянс-Трейдинг”  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул. Валентини Терешкової, 166”. Проект рішення за реєстраційним № 3933.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3837 “Про передачу ТОВ “Альянс-Трейдинг”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової,  166”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу ТОВ  “Альянс-Трейдинг”  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул.  Валентини  Терешкової,  166-б”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3934.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3838 “Про передачу ТОВ “Альянс-Трейдинг”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової,  166-б”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу ТОВ  “Альянс-Трейдинг”  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул.  Валентини  Терешкової,  166-в”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3935.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3839 “Про передачу ТОВ “Альянс-Трейдинг”
в  оренду  земельних  ділянок  по  вул.  Валентини  Терешкової,  166-в”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  ТОВ  “Домініон-Кіровоград”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Шевченка, 9-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3821.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,

“утримались” – 4,
“проти” – 1,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу ПАТ  “Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Парковій”. Проект рішення за реєстраційним № 3936.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3840  “Про передачу
ПАТ  “Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул. Парковій” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу ПП  “Кіровоградський  термінал”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Великій Перспективній, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 3937.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 20,

“утримались” – 5,
“проти” – 0,

“не голосували” – 25.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу ПП “РЕГІОН-КОМПЛЕКТ”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Валентини Терешкової, 166”. Проект рішення за реєстраційним № 3938.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3841  “Про передачу ПП “РЕГІОН-
КОМПЛЕКТ”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 166” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  ДП  “Роднічок”  КП  “Лін”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Генерала Родимцева, 81”. Проект рішення за реєстраційним № 3873.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3842  “Про  передачу  ДП  “Роднічок”
КП “ЛіН” в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 81”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу ПП  “УКРТЕХНОТОРГ”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Валентини Терешкової, 166”. Проект рішення за реєстраційним № 3939.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення № 3843 “Про передачу ПП “УКРТЕХНОТОРГ”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової,  166”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  ПП  “СВІТОГЛЯД-ПЛЮС”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Великій Пермській, 74”. Проект рішення за реєстраційним № 3970 (заява
депутата Новікової В.В. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення
додається).

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Постійною комісією міської ради з питань архітектури, будівництва та
регулювання  земельних  відносин  запропоновано  внести  зміни  до  даного
проекту  рішення,  а  саме  встановити термін  оренди  строком  на  25  років,
орендну плату визначити в розмірі 3 %.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 18,

“утримались” – 5,
“проти” – 2,

“не голосували” – 25.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення  Орловій  Є.П.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Преображенській (біля входу в Центральний ринок)”. Проект рішення за
реєстраційним № 3971.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення  ПП  Омесь  М.С.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
просп.  Університетському  (напроти  технічного  університету)”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3940.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3844  “Про  поновлення  ПП  Омесь  М.С.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  просп.  Університетському
(напроти технічного університету)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення  Рабцуну  Ю.А.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул.  Гайдара  (біля  будинку  №  85)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3874.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3845  “Про  поновлення  Рабцуну  Ю.А.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Гайдара  (біля  будинку
№ 85)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення  ТОВ  “Астра  С”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Генерала Родимцева, 83-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3742.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3846  “Про  поновлення  ТОВ  “Астра  С”
договору оренди земельної  ділянки по вул.  Генерала Родимцева,  83-а”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення  ТОВ  “Комерційно-виробнича  фірма  “КОМСЕНС”  договору
оренди  земельної  ділянки  по  просп.  Комуністичному  (біля  житлового
будинку № 22/12)”. Проект рішення за реєстраційним № 3875.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  № 3847  “Про поновлення  ТОВ  “Комерційно-
виробнича фірма “КОМСЕНС” договору оренди земельної  ділянки по
просп. Комуністичному (біля житлового будинку № 22/12)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення ТОВ “Промтехресурс” договору оренди земельної ділянки
по вул. Фрунзе (біля Ковалівського парку)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3941.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 5,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  ТДВ  “М'ЯСОКОМБІНАТ  “ЯТРАНЬ”  дозволу  на  передачу  в
суборенду  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка  (біля  житлового  будинку
№ 58/12)”. Проект рішення за реєстраційним № 3972.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3848 “Про надання ТДВ “М'ЯСОКОМБІНАТ
”ЯТРАНЬ”  дозволу  на  передачу  в  суборенду  земельної  ділянки  по
вул. Короленка (біля житлового будинку № 58/12)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  16.09.2008
№ 1218”. Проект рішення за реєстраційним № 3942.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3849  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1218” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 15.10.2009 № 2745,
2747 та 2750”. Проект рішення за реєстраційним № 3943.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3850  “Про внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської  міської  ради  від  15.10.2009  №  2745,  2747  та  2750”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  15.04.2010
№ 3467”. Проект рішення за реєстраційним № 3827.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  18.05.2010
№ 3575”. Проект рішення за реєстраційним № 3493.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  21.09.2010
№ 3933”. Проект рішення за реєстраційним № 3973.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 20,

“утримались” – 5,
“проти” – 1,

“не голосували” – 23.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  21.09.2010
№ 3935”. Проект рішення за реєстраційним № 3828.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.10.2010
№ 4041”. Проект рішення за реєстраційним № 3829.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  19.10.2010
№ 4106”. Проект рішення за реєстраційним № 3434.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.12.2011
№ 1093”. Проект рішення за реєстраційним № 3944.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3944  “Про  внесення  змін  до

рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.12.2011  №  1093”  стосується
поновлення договорів оренди.

Пропоную повернутися до голосування за даний проект рішення. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін

до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.12.2011  № 1093”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3944.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3851  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1093” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  12.09.2012
№ 1952”. Проект рішення за реєстраційним № 3945.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3852  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 12.09.2012 № 1952” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  11.12.2012
№ 2157”. Проект рішення за реєстраційним № 3849.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20.11.2013
№ 2617”. Проект рішення за реєстраційним № 3946.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3853  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2617” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  18.12.2013
№ 2719”. Проект рішення за реєстраційним № 3974.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3854  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 № 2719” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  18.12.2013
№ 2725”. Проект рішення за реєстраційним № 3948.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
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Прийнято  рішення  №  3855  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 № 2725” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27.03.2014
№ 2940”. Проект рішення за реєстраційним № 3949.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3856  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 27.03.2014 № 2940” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24.04.2014
№ 3130”. Проект рішення за реєстраційним № 3950.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3857  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3130” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  28.10.2014
№ 3568”. Проект рішення за реєстраційним № 3951.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3858  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 28.10.2014 № 3568” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  28.10.2014
№ 3573”. Проект рішення за реєстраційним № 3975.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3859  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 28.10.2014 № 3573” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24.04.2014
№  3120”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3978  (заява  депутата
Терзова Д.С. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення додається).

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3860  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3120” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Яворській  Є.І.  в  оренду земельної  ділянки по вул.  Волкова (біля
будинку № 28, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 3980.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Пропонується внести зміни до даного проекту рішення, а саме в пункті
5 цифру “5” замінити на цифру “4”. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

озвученими змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3861 “Про передачу Яворській Є.І. в оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Волкова  (біля  будинку  №  28,  корп.  1)”
(додається).

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення за

реєстраційним  №  3971  “Про  поновлення  Орловій  Є.П.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (біля  входу  в  Центральний
ринок)”  (питання  за  порядковим № 119  у  проекті  порядку  денного),  який
стосується діючого підприємства. 

Терзов Д.С.,  депутат міської  ради (член ради депутатської  групи
“Громадський актив”):

Прошу повернутися до голосування за проект рішення міської ради за
реєстраційним № 3899 “Про надання Глушкову О.В. дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Вільному
(біля будинку № 15)”  (питання  за  реєстраційним № 45 у  проекті  порядку
денного).  Там утворилося несанкціоноване сміттєзвалище.  Мешканці хочуть
обгородити земельну ділянку, щоб ніхто не висипав туди сміття. 

Мороз  О.О.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Прошу повернутися до голосування за проект рішення міської ради за
реєстраційним  №  3941  “Про  поновлення  ТОВ  “Промтехресурс”  договору
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оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Фрунзе  (біля  Ковалівського  парку)”
(питання за порядковим № 124 у проекті порядку денного).

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутатів  міської  ради  повернутися  до

голосування за проекти рішень міської ради за реєстраційними номерами:
№  3971  “Про  поновлення  Орловій  Є.П.  договору  оренди  земельної

ділянки по вул. Преображенській (біля входу в Центральний ринок)”;
№ 3899 “Про надання Глушкову О.В. дозволу на розроблення проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Вільному  (біля
будинку № 15)”;

№  3941  “Про  поновлення  ТОВ  ,,Промтехресурс”  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Фрунзе (біля Ковалівського парку)”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо до  розгляду  питання  порядку  денного  “Про поновлення

Орловій Є.П. договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській
(біля  входу  в  Центральний  ринок)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3971.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3862 “Про поновлення Орловій Є.П. договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (біля  входу  до
Центрального ринку)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  питання  порядку  денного  “Про  надання

Глушкову  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Вільному  (біля  будинку  №  15)”.
Проект рішення за реєстраційним № 3899.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення  ТОВ  “Промтехресурс”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Фрунзе (біля Ковалівського парку)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3941.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 33,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі  питання,  включені  до порядку  денного  сорок  четвертої сесії

Кіровоградської  міської ради  шостого скликання,  розглянуті.  Пропоную не
закривати  сесію  у  зв'язку  з  тим,  що  наприкінці  року  може  виникнути
необхідність  перерозподілу  бюджетних  коштів,  а  також  не  виключена
можливість затвердження міського бюджету на 2015 рік.  Немає заперечень?
Немає.

Шановні депутати!
Перше  засідання  сорок  четвертої сесії  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання завершено. 
Дякую за роботу.
Про  дату  та  час  проведення  другого  засідання  сорок  четвертої  сесії

Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання  вам  буде  повідомлено
додатково.

Секретар міської ради І.Марковський


