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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 70
сорок сьомої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання

від 24 лютого 2015 року м. Кіровоград

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

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 55 депутатів.

Шановні депутати!
На сорок сьому сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання

прибуло та  зареєструвалося  55 депутатів,  що  становить  більше  половини
складу  міської  ради.  Кворум,  необхідний  для  проведення  пленарного
засідання сесії, є.

Сорок  сьома сесія Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання
оголошується відкритою. 

Звучить Державний Гімн України.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
За міжсесійний період ми поховали ще трьох наших кіровоградських

бійців:  майора  Степанка  Володимира  Івановича,  старшого  солдата
Гришина  Сергія  Миколайовича,  старшого  розвідника  Кривенка  Максима
Ігоровича,  які  загинули  під  час  виконання  бойових  завдань в  ході
антитерористичної операції в Донецькій області.

Завтра відбудеться прощання з Тельновим Євгенієм Львовичем, бійцем
батальйону оперативного призначення “Донбас”. 

Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 

Шановні колеги!
В  роботі  сорок  сьомої сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого
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скликання беруть участь:
Горбовський  Сергій  Володимирович  – голова Кіровської  районної  у

м. Кіровограді ради;
Мельник Ольга Олександрівна – голова Новенської селищної ради.

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  управління  комунальною  власністю  та  приватизації
Ніколаєнка Віктора Григоровича. Немає заперечень? Немає.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Прийнято.

Вікторе Григоровичу! Запрошую Вас до президії.
Шановні депутати!
Відповідно  до  статті  131  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання на час роботи сесії  утворюється секретаріат сесії  міської
ради  у  складі одного  депутата,  який  обирається  на  сесії  і  є  головою
секретаріату,  та  працівників  управління  апарату  міської  ради.  Працівники
управління апарату  міської  ради  на місці.  Пропоную головою секретаріату
обрати депутата  Ковальчука Олександра Миколайовича.  Немає  заперечень?
Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Прийнято.

Олександр  Миколайович виконує  обов'язки  голови  секретаріату  на
своєму робочому місці. 

Шановні депутати!
На адресу Кіровоградської міської ради надійшов лист від  батальйону

патрульної служби особливого призначення “Кіровоград” при УМВС України
в Кіровоградській області (додається)  з  проханням у зв'язку з  недостатнім
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матеріально-технічним забезпеченням батальйону розглянути питання щодо
виділення коштів на закупівлю зимових спальників у кількості  60 шт.  для
потреб особового складу, які проходять службу в зоні проведення АТО.

Враховуючи складну ситуацію з міським бюджетом, пропоную зібрати
ці кошти від депутатського корпусу  та усіх бажаючих. Відомість для збору
коштів буде знаходитися в управлінні апарату міської ради. 

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

Сколько стоит один спальник?

Марковський І.І.:
П'ятсот тридцять п'ять гривень. 
Пропоную  депутатам  зібрати  кошти  на  придбання 60  зимових

спальників  для  потреб  особового  складу  батальйону  патрульної  служби
особливого  призначення  “Кіровоград”.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Прийнято.

Шутка В.В., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
Шановні колеги!
До  мене  за  допомогою  зверталися бійці  42-го  батальйону

територіальної  оборони  Кіровоградської  області.  Тиждень  тому  я  передав
бійцям  батальйону відремонтовані автомобілі  ГАЗ-66  та  УАЗ.  Бійцям 3-го
окремого  полку  спеціального  призначення  також  було  передано
відремонтований УАЗ. Вночі із зони АТО на ремонт було доставлено ще один
автомобіль ГАЗ-66.

Марковський І.І.:
Якщо немає бажання, депутати можуть не здавати кошти.
Шановні колеги!
Вам  розданий  проект  порядку  денного  сорок  сьомої сесії

Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання,  до  якого  включено
106 питань. Перелік цих питань та матеріали вам роздано. 

Є пропозиція взяти проект порядку денного сорок сьомої сесії міської
ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
Прийнято.

Шановні депутати!
На  погоджувальних  нарадах  з  керівниками  депутатських  фракцій  та

груп, які відбулися 21 та 23 лютого 2015 року, було запропоновано виключити
з проекту порядку денного сорок сьомої сесії  міської ради вісім питань  за
порядковими номерами 19, 29, 30, 31, 32, 48, 77, 93:

1) Про затвердження містобудівної документації “План червоних ліній
магістральних вулиць міста Кіровограда”  (проект рішення за реєстраційним
№ 4135);

2) Про затвердження земельної ділянки по проїзду Аджамському, право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні  (проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4093);

3) Про затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (біля
кафе “Вояж”), право оренди на яку набувається на аукціоні (проект рішення
за реєстраційним № 4058);

4) Про затвердження земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля
будинку № 9), право оренди на яку набувається на аукціоні (проект рішення
за реєстраційним № 4059);

5)  Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка  (біля
будинку № 54), право оренди на яку набувається на аукціоні (проект рішення
за реєстраційним № 4060);

6)  Про  надання  Чорнолісу  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Богдана
Хмельницького, 68 (проект рішення за реєстраційним № 4026);

7) Про зміну Самодіну М.В. цільового призначення земельної ділянки
по пров. Експериментальному (проект рішення за реєстраційним № 4071);

8) Про поновлення ПП Кучмі М.П. договорів оренди земельних ділянок
по м. Кіровограду (проект рішення за реєстраційним № 4119).

Хто  за  те,  щоб виключити дані  питання  з  проекту  порядку  денного
сорок сьомої сесії міської ради, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.
Прийнято.



5

Також  пропонується  включити  до  проекту  порядку  денного  сорок
сьомої сесії міської ради два додаткових питання:

1)  Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 16 грудня 2014 № 3749 (проект рішення міської ради без реєстраційного
номера);

2)  Про  припинення  ТОВ  “МЕТРОПОЛЛІЯ”  права  користування
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 26, корп. 1 (проект рішення
за реєстраційним № 4137).

Матеріали вам роздано. 

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

Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемые депутаты!
Я прошу дополнить проект повестки дня  сессии  вопросом об отмене

решений  исполнительного  комитета  Кировоградского  городского  совета
от 23 июня 2004 года № 899 и от 14 октября 2004 года № 1546 относительно
общежития  по  просп.  Университетскому,  21.  Жители  этого  общежития
неоднократно присутствовали и брали слово на сессиях горсовета. Депутаты
знают об их проблемах. 

Вопрос относительно общежития  по  просп.  Университетскому,  21
будет решаться в суде, но жители хотят быть уверенными в том, что депутаты
о них не забыли. Подготовлен проект решения относительно этого вопроса.

Марковський І.І.:
Є ще пропозиції? Немає.
Пропоную  доповнити  проект  порядку  денного  сорок  сьомої  сесії

міської ради питаннями:
1)  Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від 16 грудня 2014 № 3749 (проект рішення міської ради без реєстраційного
номера);

2)  Про  припинення  ТОВ  “МЕТРОПОЛЛІЯ”  права  користування
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 26, корп. 1 (проект рішення
за реєстраційним № 4137);

3)  Про  скасування  рішень  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради (проект рішення без реєстраційного номера).

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
Пропоную виключити  з  проекту  порядку  денного  сорок  сьомої  сесії

міської  ради  питання  за  порядковим № 9  “Про  внесення  змін  до  додатка
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  15  липня  2014  року  №  3231”
(проект  рішення  за  реєстраційним  №  4134)  щодо  виключення  з  переліку
житлово-комунальних послуг у житловому фонді м.  Кіровограда,  право на
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здійснення  яких  виборюється  на  конкурсних  засадах,  певних  послуг.
Прийняття позитивного рішення з даного питання призведе до монополізації
надання  послуг.  Також  даний  проект  рішення  не  відповідає  чинному
законодавству  України.  Пропоную  відправити  даний  проект  рішення  на
доопрацювання. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція доповнити проект порядку денного сорок сьомої

сесії міської ради питаннями:
1)  Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від 16 грудня 2014 № 3749 (проект рішення міської ради без реєстраційного
номера);

2)  Про  припинення  ТОВ  “МЕТРОПОЛЛІЯ”  права  користування
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 26, корп. 1 (проект рішення
за реєстраційним № 4137);

3) Про скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради (проект рішення без реєстраційного номера).

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція від депутата Осетрова Г.І. виключити з проекту

порядку денного сорок сьомої сесії міської ради питання “Про внесення змін
до  додатка  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  15  липня  2014  року
№ 3231”. Проект рішення за реєстраційним № 4134. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 19,

“утримались” – 14,
“проти” – 3,

“не голосували” – 19.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Пропоную  затвердити  проект  порядку  денного  сорок  сьомої сесії

міської ради в цілому з урахуванням внесених змін та доповнень. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3955 “Про  затвердження порядку  денного
сорок  сьомої сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. 
Враховуючи те, що у сесійній залі присутні мешканці гуртожитку по

просп.  Університетському,  21,  пропоную  першим  розглянути питання
“Про скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради”.
Проект  рішення  без  реєстраційного  номера.  Немає  заперечень?  Немає.
Доповідає Новікова В.В. – депутат міської ради.

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

Шановні депутати!
На  ваш  розгляд  пропонується  проект  рішення  міської  ради

“Про скасування рішень виконавчого комітету Кіровоградської міської ради”,
яким пропонується:

1.  Скасувати  пункт  1  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради від 23 червня 2004 року № 899 “Про надання статусу будинку
для малих сімей гуртожитку по просп. Університетському, 21”.

2.  Скасувати  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської
ради  від  14  жовтня  2004  року  №  1546  “Про  погашення  та  зміну
правовстановлювального  документа  на  цілу  будівлю  гуртожитку  по
просп. Університетському, 21”.

Марковський І.І.:
Будуть  виступи,  зауваження,  запитання  щодо  оголошеного  проекту

рішення? 

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Дійсно,  мешканці  гуртожитку  по  просп.  Університетському,  21

протягом багатьох років зверталися до депутатів міської ради з  проханням
вирішити їх проблему. Зрозуміло, що рішення міської ради про скасування
вищезазначених  рішень  виконавчого  комітету  не  стане вирішальним,  але
допоможе їм у вирішенні проблеми. 
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  проект  рішення,  оголошений

депутатом  Новіковою  В.В.,  в  цілому.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення №  3956 “Про скасування рішень виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради” (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

надійшло сорок депутатських запитів: щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста Кіровограда – тридцять вісім, з них колективних – двадцять
один.

Зачитав депутатські запити депутатів міської ради  Голофаєва І.В.
від  28.01.2015  №  833/6-дз,  від  30.01.2015  №  837/6-дз,  від  20.02.2015
№  862/6-дз,  Тарасенка  О.І.  від  29.01.2015  №  834/6-дз,  Мосіна  О.В.
від 29.01.2015 № 835/6-дз, 836/6-дз, від 03.02.2015 № 838/6-дз, від 09.02.2015
№  841/6-дз,  Захарченко  Л.Б.  від  09.02.2015  №  840/6-дз,  Полонського  І.О.
від  16.02.2015  №  844/6-дз,  від  23.02.2015  №  866/6-дз,  Дриги  В.В.
від  16.02.2015  №  845/6-дз,  Тетерева  Є.Д.  від  18.02.2015  №  848/6-дз,
Левченка  А.Я.  від  19.02.2015  №  849/6-дз,  Топчія  П.С.  від  20.02.2015
№  852/6-дз,  Марковського  І.І.  від  20.02.2015  №  863/6-дз,  Рибкіна  В.М.
від  23.02.2015  №  867/6-дз та  двадцять  один колективний депутатський
запит депутатів  міської  ради від  05.02.2015  № 839/6-дз-к,  від  16.02.2015
№  842/6-дз-к,  843/6-дз-к,  від  17.02.2015  №  846/6-дз-к,  від  19.02.2015
№ 850/6-дз-к,  від 20.02.2015 № 851/6-дз-к, 853/6-дз-к, 854/6-дз-к, 855/6-дз-к,
857/6-дз-к,  858/6-дз-к,  859/6-дз-к,  860/6-дз-к,  861/6-дз-к,  від  23.02.2015
№  864/6-дз-к,  868/6-дз-к,  869/6-дз-к,  870/6-дз-к,  871/6-дз-к,  від  24.02.2015
№ 872/6-дз-к, 877/6-дз-к (додаються)  щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста та підготовлений проект рішення міської ради.
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Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний  Кіровоград”),  оголосив  колективний  депутатський  запит
депутатів  міської  ради  від  20.02.2015  №  856/6-дз-к  (додається)  щодо
надання матеріальної допомоги мешканці міста.

Дзюба Н.Є., депутат міської ради (депутатська група “Громадський
актив”),  оголосила колективний  депутатський  запит  депутатів  міської
ради від  24.02.2015 № 873/6-дз-к  (додається)  щодо надання матеріальної
допомоги мешканці міста.

Романюк  Г.М.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське  об'єднання  “Батьківщина”),  оголосила колективний
депутатський  запит депутатів  міської  ради  від  24.02.2015  № 874/6-дз-к
(додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканці міста.

Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії “УДАР
Віталія  Кличка”),  оголосив  колективний  депутатський  запит  депутатів
міської  ради  від  24.02.2015  №  875/6-дз-к  (додається)  щодо  надання
матеріальної допомоги мешканцю міста.

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”),
оголосив  колективний  депутатський  запит  депутатів  міської  ради
від  24.02.2015  №  876/6-дз-к  (додається)  щодо  надання  матеріальної
допомоги мешканці міста.

Марковський І.І.:
Пропоную  підтримати  колективні  депутатські  запити,  оголошені

депутатами  Краснокутським  О.В.,  Дзюбою  Н.Є.,  Романюк  Г.М.,
Бєловим В.В.,  Осетровим Г.І.,  та  врахувати їх у озвученому мною проекті
рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято  рішення  №  3957 “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
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Зачитав  депутатський запит  депутата міської  ради
Топчія П.С. від  17.02.2015 №  847/6-дз  (додається)  щодо надання пільг  по
оплаті харчування дітей учасників АТО  та  підготовлений проект рішення
міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3958 “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

Голуба  Д.В. від  23.02.2015 №  865/6-дз  (додається)  щодо  ремонту
асфальтового покриття та підготовлений проект рішення міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3959 “Про  депутатський  запит  депутата
Кіровоградської міської ради Голуба Д.В.” (додається).

Голуб  Д.В.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”),  оголосив депутатський запит
від  24.02.2015  №  878/6-дз  (додається)  про розгляд  звернення  молодих
науковців міста  щодо коригування  проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань”
та підготовлений проект рішення міської ради.

Марковський І.І.:
Хто  за  те,  щоб  прийняти  проект  рішення,  озвучений депутатом

Голубом Д.В., в цілому, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3960 “Про  депутатський  запит  депутата
Кіровоградської міської ради Голуба Д.В.” (додається).

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

Шановний Іване Івановичу!
Шановні депутати!
Я підготував депутатський запит (додається) стосовно проблем навколо

функціонування  міського сміттєзвалища,  про які  перед  початком засідання
сесії  міської  ради  говорив  Табалов  А.О.  – голова  громадської  організації
“Рідний Кіровоград”.

Я  хотів  би  запропонувати  секретарю  міської  ради  направити  мій
депутатський  запит  до  Головного  управління  житлово-комунального
господарства  міської  ради,  створити  тимчасову  комісію  із  залученням
депутатів,  фахівців  та  вжити необхідні заходи для  вирішення  порушеного
питання.

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

міської  ради  Олійника  О.О.  про  створення  тимчасової  комісії.  Головному
управлінню  житлово-комунального  господарства  Кіровоградської  міської
ради  опрацювати  депутатський  запит  та  підготувати  інформацію  про
виконання даного рішення депутату міської ради Олійнику О.О. і управлінню
апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 5,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3961 “Про  депутатський  запит  депутата
Кіровоградської міської ради Олійника О.О.” (додається).

Костенко О.В.,  депутат міської ради (позафракційна), за проханням
керівника  Кіровоградського  обласного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості запросила  депутатів  на  благодійний  концерт  на  підтримку
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Аджамської Анни Вікторівни,  керівника гуртка Кіровоградського обласного
ЦДЮТ,  яка  перебуває  у  важкому  стані  в  обласній  лікарні  з  діагнозом
мієлоїдна лейкемія.

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

“Про  підтримку  Звернення  Верховної  Ради  України  до  Організації
Об'єднаних Націй та інших міжнародних інституцій про визнання Російської
Федерації державою-агресором”. Проект рішення за реєстраційним № 4075.
З даного питання доповім я.

Шановні депутати!
На  ваш  розгляд  пропонується  проект  рішення  міської  ради  за

реєстраційним № 4075 “Про підтримку Звернення Верховної Ради України до
Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних інституцій про визнання
Російської Федерації державою-агресором”. 

Пропоную провести поіменне голосування за даний проект рішення.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Шановні депутати!
Пропоную  взяти  даний  проект  рішення  за  основу.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати (поіменне  голосування).

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
Прийнято.

Шановні колеги!
Пропоную доповнити  даний  проект  рішення міської  ради  пунктом 2

наступного  змісту:  “2.  Підтримати  рішення  Ради  національної  безпеки  і
оборони  України  зі  звернення  до  Організації  Об'єднаних  Націй  та
Європейського  Союзу  щодо  “розгортання  на  території  України  операції  з
підтримання миру та безпеки”.
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Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з доповненням.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати (поіменне  голосування).

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Марковський  І.І.  оголосив  результати  поіменного  голосування  за
проект  рішення за  реєстраційним  №  4075 “Про  підтримку  Звернення
Верховної  Ради  України  до  Організації  Об'єднаних  Націй  та  інших
міжнародних  інституцій  про  визнання  Російської  Федерації  державою-
агресором”,  відповідно  до  якого  в голосуванні  не  взяв  участь  депутат
Садовий М.І.

Костенко О.В.,  депутат міської ради (позафракційна),  пояснила, що
під  час  розгляду  та голосування  за  вищезазначене  питання  депутат
Садовий М.І. з поважних причин був відсутнім у сесійній залі.

Прийнято рішення №  3962  “Про підтримку Звернення Верховної
Ради України до Організації  Об'єднаних Націй та інших міжнародних
інституцій  про  визнання  Російської  Федерації  державою-агресором”
(додається).

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

“Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Плану  діяльності  Кіровоградської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік”. Проект
рішення за реєстраційним №  4076.  Доповідає  Осауленко О.О.  – начальник
управління економіки міської ради.

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради: 
Шановні депутати!
Вчора  від  управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового

обслуговування населення міської ради надійшла пропозиція доповнити План
діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів  на  2015  рік  пунктом  5:  “Про  затвердження  Положення  про  порядок
користування  окремими  конструктивними  елементами  благоустрою
комунальної  власності  для  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для
здійснення підприємницької діяльності”.
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення №  3963  “Про внесення змін  та  доповнень до
Плану  діяльності  Кіровоградської  міської  ради  з  підготовки  проектів
регуляторних актів на 2015 рік” (додається).

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

звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2014 році”. Проект
рішення за реєстраційним №  4077.  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” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення №  3964  “Про звіт щодо здійснення державної
регуляторної політики у 2014 році” (додається).

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

“Про  звільнення  релігійних  організацій  від  сплати  податку  на  нерухоме
майно,  відмінне від земельної  ділянки”.  Проект рішення за  реєстраційним
№ 4081. Доповідає Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської
ради.

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” – 9.

Прийнято рішення № 3965 “Про звільнення релігійних організацій
від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”
(додається).

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

“Про звіт про роботу редакції вісника Кіровоградської міської ради “Вечірня
газета”  за  2014  рік  та  про  план  діяльності  редакції  у  2015  році”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4080. Доповідає Колесникович О.В. – головний
редактор вісника Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”.

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Який  у  Вас  план  дій  щодо  покращення  фінансування  та  якісного

наповнення вісника Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”?

Колесникович  О.В.,  головний  редактор  вісника  Кіровоградської
міської ради “Вечірня газета”:

У  нас  є  плани  щодо  розміщення  нових  рубрик.  Вісник  почав
висвітлювати інформацію про події, пов'язані з проведенням АТО. Є плани
щодо розширення програми телепередач. Але депутати знають про специфіку
роботи вісника та про те, що ми розміщуємо дуже багато регуляторних актів. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення №  3966  “Про звіт про роботу редакції вісника
Кіровоградської міської ради “Вечірня газета” за 2014 рік та про план
діяльності редакції у 2015 році” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання згоди”. Проект рішення за реєстраційним №  4132.  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” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3967 “Про надання згоди” (додається).

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

“Про внесення  змін  до  Статуту  навчального  закладу”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  4133.  Доповідає  Костенко  Л.Д.  – начальник  управління
освіти міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3968  “Про внесення  змін  до  Статуту
навчального закладу” (додається).

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

“Про  внесення  змін  до  додатка  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 15 липня 2014 року № 3231”. Проект рішення за реєстраційним № 4134.
Доповідає  Хачатурян  О.С.  – начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради.

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
15  липня 2014  року  міською  радою  було  прийнято  рішення

“Про  затвердження  переліку  житлово-комунальних  послуг  у  житловому
фонді м. Кіровограда, право на здійснення яких виборюється на конкурсних
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засадах”, відповідно до якого було визначено десять таких послуг. Зазначене
рішення  було  прийнято  у  зв'язку  із  реформуванням  галузі  житлово-
комунального  господарства  міста  та  створювало  можливість  залучити  до
надання послуг нових виконавців, які б надавали якісніші послуги за меншою
вартістю.

Даним проектом  рішення  пропонується  виключити  із  затвердженого
переліку сім послуг.  Якщо ми підтримаємо даний проект рішення,  то цим
завершимо  реформи  у  галузі  житлово-комунального  господарства  міста.
Тобто  ми  перейменували  КРЕПи  та  ЖЕКи  в  ЖЕО  і вважаємо,  що
реформування завершено. 

Я  звертаюся  до  депутатів  з  проханням  не  порушувати  чинне
законодавство.  Обмеження  на  ринку  надання  послуг  суперечить  Закону
України “Про Антимонопольний комітет України”.

Пропоную  відправити  даний  проект  рішення  на  доопрацювання,
привести у відповідність до чинного законодавства України, а потім винести
його на розгляд сесії міської ради. 

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

Шановні колеги!
Мабуть,  Геннадій Іванович  вносить пропозицію тому, що він володіє

цим  питанням  в  частині  послуг,  які  виключаються  з переліку  житлово-
комунальних  послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних
засадах.

На  жаль,  даний  проект  рішення  підготовлений  таким  чином,  що
депутати  не  можуть  бачити,  які  саме  послуги  пропонується  виключити  із
вищезазначеного переліку  житлово-комунальних  послуг. Проектом рішення
пропонується виключити пункти 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 з  переліку.  Вважаю, що
коректно було б додати до даного проекту рішення те рішення міської ради,
до  якого  пропонується  внести зміни.  Депутати  повинні бачити,  які  саме
послуги виключаються з переліку житлово-комунальних послуг. 

Пропоную  відправити  даний  проект  рішення  на  доопрацювання  та
винести його на розгляд наступної сесії міської ради в коректному вигляді.

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Я  можу  оголосити  пункти,  які  пропонується  виключити  з  переліку
житлово-комунальних  послуг у житловому фонді м.  Кіровограда,  право на
здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, а саме пункти:

1. Прибирання прибудинкової території;
3. Прибирання сходових кліток; 
5. Технічне обслуговування систем теплопостачання;
6. Технічне обслуговування водопостачання, водовідведення і зливової
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каналізації;
7. Поточний ремонт систем теплопостачання;
8. Поточний ремонт систем водопостачання, водовідведення і зливової

каналізації;
10. Поточний ремонт конструктивних елементів (в тому числі під'їздів,

покрівлі, внутрішніх водостічних труб), елементів зовнішнього упорядження,
що  розміщені  на  закріпленій  в  установленому  порядку  прибудинковій
території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків). 

Щодо порушення чинного законодавства хочу проінформувати, що ми
керуємося Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, яким чітко
визначено,  що  перелік  житлово-комунальних  послуг  у  житловому  фонді,
право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, визначає орган
місцевого  самоврядування.  Станом  на  сьогодні  житлово-експлуатаційні
організації надають на багато більше за три чи чотири послуги. На даний час
вже  проведений  конкурс  на  три  житлово-комунальні послуги,  які
виборюються  на  конкурсних  засадах.  Визначено  переможців.  Інші  роботи
виконують  житлово-експлуатаційні  організації,  які  шляхом  укрупнення  і
об'єднання КРЕПів та ЖЕКів було реформовано в ЖЕО.

Залишаються  у  переліку  житлово-комунальних  послуг  у  житловому
фонді м. Кіровограда, право на здійснення яких виборюється на конкурсних
засадах, послуги відображені в пунктах:

2. Обслуговування димовентиляційних каналів;
4. Технічне обслуговування ліфтів;
9. Дератизація.
Також на конкурсних засадах виборюється право на надання послуг по

вивезенню сміття. 

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
В травні 2014 року  відповідно до змін у чинному законодавстві  були

визначені  надавачі  послуг  з  холодного  водопостачання.  Передбачено,  що
надавач  послуги  здійснює  водопостачання  через  внутрішньобудинкові
мережі. Тобто КП “Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство
Кіровоградської міської ради” повинно надавати послуги з водопостачання до
людей  через  внутрішньобудинкові  мережі.  Даним  проектом  рішення
пропонується  виключити  цю  послугу  з  переліку  житлово-комунальних
послуг  у  житловому  фонді  м.  Кіровограда,  право  на  здійснення  яких
виборюється на конкурсних засадах, надавши ЖЕО право на обслуговування
мереж. 

Вважаю, що ці  послуги обов'язково повинні  бути у переліку послуг,
право на здійснення яких виборюється на  конкурсних засадах.  Це створить
можливість для якісного надання послуги від постачальника до отримувача
та поліпшить якість обслуговування. 

Сьогодні депутатам пропонується прийняти завідомо невірне рішення.
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Прошу  не  підтримувати  даний  проект  рішення  та  відправити  його  на
доопрацювання. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 30,

“утримались” – 10,
“проти” – 1,

“не голосували” – 13.
Не прийнято.

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2015  року  №  3936  “Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-
комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4078.  Доповідає  Хачатурян  О.С.  –
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської
ради.

Надійшла пропозиція  взяти даний проект рішення  за  основу.  Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
Прийнято.

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Прошу внести доповнення до пункту 1 даного проекту рішення, а саме
після слова “зміни” доповнити словами “та доповнення”. 

Доповнити додаток 1 до даного проекту рішення пунктами 6, 8 розділу
“Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства”:

“6.  Фінансова  підтримка  КП  “Теплоенергетик”  на  погашення
податкового  боргу  минулих  років  (податок  на  прибуток  підприємств
комунальної  форми  власності),  1700,0  тис.  грн”  шляхом  перерозподілу
видатків  загального  фонду  міського  бюджету  та  зменшення  їх
на 300,0 тис. грн;
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“8. Фінансова підтримка КП “Трест зеленого господарства” на виплату
працівникам компенсації за невикористані відпустки та сплату нарахованого
єдиного соціального внеску, 300,0 тис. грн” шляхом перерозподілу видатків
загального фонду міського бюджету та збільшення їх на 300,0 тис. грн.

Тобто депутатам пропонується затвердити внутрішній перерозподіл  у
Програмі. 

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

доповненнями,  озвученими  начальником  Головного  управління  житлово-
комунального господарства. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3969  “Про  внесення  змін  та  доповнень
до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936
“Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається).

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

“Про внесення змін  та доповнень  до рішення Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3937 “Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції,  ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті
Кіровограді  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4079
(доопрацьований).  Доповідає  Хачатурян  О.С.  – начальник  Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

До даного проекту рішення надійшли пропозиції від постійних комісій
міської  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства  та
енергозбереження  і з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,  планування  та
соціально-економічного розвитку.

Також на погоджувальній нараді  з головами депутатських фракцій та
груп  було  запропоновано  внести  зміни  та  доповнення  до  пункту 1
“Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної
документації”  додатку  до  даного  проекту  рішення,  а  саме  передбачити
капітальний  ремонт  вулиць  Андріївської  і  Жуковського  та  збільшити
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фінансування на капітальний ремонт доріг на 2,0 млн грн.
Пропоную підтримати даний проект рішення з урахуванням пропозицій

постійних комісій міської ради та погоджувальної наради. 

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
Капітальний ремонт вул.  Мотокросної  передбачений даним проектом

рішення?

Хачатурян О.С.:
Так.

Марковський І.І.:
Я хочу пояснити депутатам, що питання щодо винайдення коштів на

проведення ремонту вулиць Андріївської та Мотокросної вирішує народний
депутат Яринич К.В. Вчора він звернувся до голови Кіровоградської обласної
ради  з  проханням  виділити  кошти  на  ремонт  вул.  Андріївської,  на  який
необхідно понад 3,0 млн грн. 

Олійник  О.О.,  депутат  міської  ради  (голова  депутатської  групи
“За єдність”):

Олександре Сергійовичу!
На  скільки  мені  відомо,  у  2014  році  було  заплановано  провести

капітальний ремонт зливної каналізації  по вул.  Андріївській.  На ці  роботи
було виділено близько 700,0 тис. грн, але ці кошти не були освоєні. Невідомо,
чи будуть вони освоєні в цьому році. 

Я вважаю, що спочатку необхідно відремонтувати зливну каналізацію
(виконати раніше заплановані роботи), а потім планувати ремонт вулиці. 

Марковський І.І.:
Олексію Олексійовичу!
Я хочу пояснити, що  даним проектом рішення пропонується виділити

кошти  на  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  щодо  ремонту
вул. Андріївської. 

Ремонт зливної каналізації по вул. Андріївській  буде виконуватися за
кошти обласного бюджету. Міська рада буде здійснювати співфінасування по
цьому об'єкту, якщо будуть виділені кошти з обласного бюджету. 

Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з
урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради з питань  житлово-
комунального господарства та енергозбереження, з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та підтриманих на
погоджувальній нараді. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення №  3970  “Про внесення змін  та  доповнень  до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  № 3937
“Про  затвердження  Програми  будівництва,  реконструкції,  ремонту
доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді
на 2015 рік” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 20 січня
2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”.  Проект рішення за
реєстраційним  №  4131.  Доповідає  Бочкова  Л.Т.  – начальник  фінансового
управління міської ради.

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
На  ваш  розгляд  пропонується  проект  рішення  міської  ради  за

реєстраційним  №  4131  “Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської
міської  ради  від  20  січня  2015  року  №  3899  “Про  міський  бюджет
на 2015 рік”. Проектом рішення передбачається залучення вільного залишку
по  загальному  фонду  в  сумі 139,901  тис.  грн  та по  бюджету  розвитку  –
в сумі 4181,514 тис. грн.

Крім того, за пропозицією управління освіти міської ради здійснюється
перерозподіл,  а  саме  на  загальноосвітні  заклади  пропонується  направити
3,100 млн грн за рахунок зменшення видатків на дошкільні заклади. Тобто ми
додатково направляємо кошти до освітньої субвенції. 

Під  час  погодження  даного  проекту  рішення  від  постійної  комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного  розвитку  надійшла пропозиція збільшити  видатки  на  галузь
“охорона  здоров'я”  на  погашення  кредиторської  заборгованості  по
медикаментах  та  пільгових  рецептах  на  суму  в  500,0  тис.  грн.  Також
надійшла  пропозиція  від  депутата  Топчія  П.С.  збільшити  на  1,0  млн  грн
видатки  по  Головному  управлінню житлово-комунального  господарства  на
надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг, а саме для
надання пільг учасникам АТО. Ці  1,5 млн грн пропонується направити за
рахунок зменшення резервного фонду. 

На  погоджувальній  нараді  23  лютого  2014  року  було  запропоновано
здійснити  перерозподіл  видатків  по  Головному  управлінню  житлово-
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комунального  господарства,  а  саме  збільшити  на  2,0  млн  грн  видатки  на
капітальний ремонт доріг за рахунок залучення вільного залишку по бюджету
розвитку та внести відповідні зміни  до додатків 1,  2,  3 до даного проекту
рішення. 

Прошу підтримати  даний  проект  рішення з  урахуванням додаткових
пропозицій, які я озвучила. 

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

урахуванням  пропозицій  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  бюджету,
податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, депутата
Топчія  П.С.  та  підтриманих  на  погоджувальній нараді.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3971  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський
бюджет на 2015 рік” (додається).

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

виділення  коштів  на  відшкодування  додаткових  витрат  для  проведення
поховань”. Проект рішення за реєстраційним № 4082. 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” – 2.

Прийнято  рішення  №  3972  “Про  виділення  коштів  на
відшкодування  додаткових  витрат  для  проведення  поховань”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект рішення за реєстраційним
№  4083.  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” – 1.

Прийнято рішення № 3973 “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 звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними
послугами  членів  сімей  військовослужбовців,  які  загинули  при  виконанні
службових  обов’язків  в  Республіці  Афганістан”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4084. 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” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 3974 “Про звільнення на 50 % від оплати за
користування  житлово-комунальними  послугами  членів  сімей
військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків
в Республіці Афганістан” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста
Кіровограда”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4085. 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” – 1.

Прийнято  рішення  №  3975  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).

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

продовження виплати матеріальної допомоги за 2014 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 4086. 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” – 4.

Прийнято  рішення  №  3976  “Про  продовження  виплати
матеріальної допомоги за 2014 рік” (додається).

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

“Про  затвердження  умов  оплати  праці  посадових  осіб  Кіровоградської
міської  ради”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4087.  Доповідає
Господарикова О.П. – начальник відділу бухгалтерського обліку 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” – 2,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 3977  “Про затвердження умов оплати праці
посадових осіб Кіровоградської міської ради” (додається).

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

“Про  внесення  змін  до  Положення  про  управління  містобудування  та
архітектури  Кіровоградської  міської  ради,  затвердженого  рішенням
Кіровоградської  міської  ради  від  09  вересня  2014  року  №  3392”.  Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4136.  Доповідає  Чертков  С.Б.  –
т. в. о. начальника управління містобудування та архітектури міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3978 “Про внесення змін до Положення про
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради,
затвердженого  рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  09  вересня
2014 року № 3392” (додається).

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

“Про  доручення”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4088. Доповідає
Пидорич  В.О.  – начальник  управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 3979 “Про доручення” (додається).

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

“Про уповноваження”. Проект рішення за реєстраційним № 4089. Доповідає
Пидорич  В.О.  – начальник  управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища міської ради. 

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3980 “Про уповноваження” (додається).

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

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 27.01.2015 № 3953”. Проект рішення за реєстраційним № 4090. Доповідає
Пидорич  В.О.  – начальник  управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища міської ради. 

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3981  “Про внесення змін  та  доповнень до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27.01.2015  №  3953”
(додається).

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

“Про  внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16 грудня
2014 року № 3749”. Проект рішення  без реєстраційного номера.  Доповідає
Осауленко О.О. – начальник управління економіки міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3982  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  16  грудня  2014  року  №  3749”
(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  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”. Проект
рішення за реєстраційним № 4056. 

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3983 “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 № 4091. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3984 “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 бойових дій”.  Проект рішення за
реєстраційним № 4057. 

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

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 3985 “Про надання дозволів на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам
бойових дій” (додається).

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

“Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам бойових дій”.  Проект рішення за
реєстраційним № 4092.

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

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 3986 “Про надання дозволів на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам
бойових дій” (додається).

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

“Про  передачу Броннікову О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Шканди, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 4114.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3987  “Про  передачу  Броннікову  О.О.
безоплатно у власність земельну ділянку по вул. Шканди, 3” (додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній,  28-а”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4061. 

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення №  3988  “Про надання дозволу на проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній, 28-а” (додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  Яновського  (від  салону  “Меблі”  до  житлового  будинку
№ 98)”. Проект рішення за реєстраційним № 4094.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 18.
Не прийнято.

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 № 4022.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3989 “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  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4095.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 3990 “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  Бабенку  Л.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Винниченка  (біля  будинку
№ 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4023.

Шутка В.В., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  під  розміщення
гаража. Це дуже наболіле питання для мешканців, тому що на цій земельній
ділянці  розташований дитячий  майданчик,  на  якому  немає  місця  під
розміщення гаража. Прийняття позитивного рішення з даного питання може
призвести  до  соціального  вибуху.  Гараж ще не  побудовано.  Пропоную не
підтримувати даний проект рішення. 

Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний):
Я прошу підтримати даний проект рішення.  Громадянин Бабенко Л.В.

переніс складну онкологічну хворобу і не може переміщуватися без допомоги
автомобіля. Він інвалід ІІ групи. Прошу надати йому дозвіл на встановлення
металевого гаража, який не є стаціонарним. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 26,

“утримались” – 3,
“проти” – 1,

“не голосували” – 23.
Не прийнято.

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

“Про  надання  Забіяці  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля
будинку № 31)”. Проект рішення за реєстраційним № 4096.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується надання інваліду ІІ групи дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул.  Жовтневої  революції  (біля  будинку  №  31)  в  оренду  під  розміщення
гаража.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 2,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення №  3991  “Про надання Забіяці В.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 31)” (додається).

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

“Про надання Заболотній В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки по  вул.  Великій  Перспективній,  16/9”.
Проект рішення за реєстраційним № 4062.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3992 “Про надання Заболотній В.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Великій Перспективній, 16/9” (додається).

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

“Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення  земельних ділянок по м. Кіровограду”. Проект рішення за
реєстраційним № 4097.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу  на  розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду згідно з
договорами купівлі-продажу нерухомого майна. 

Шамардін О.С.,  депутат міської  ради (голова депутатської  групи
“За єдність”):

Так, даний проект рішення погоджений постійною комісією?

Пидорич В.О.:
Даний проект рішення погоджений профільною постійною комісією.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 30,

“утримались” – 3,
“проти” – 1,

“не голосували” – 19.
Не прийнято.

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

“Про надання Краснову І.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка-Кравчинського,  16”.
Проект рішення за реєстраційним № 4098.

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

Даним проектом рішення пропонується  надати дозвіл на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення в  оренду  строком  на  25  років
земельної ділянки, на якій знаходиться майно. 

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” – 1,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3993 “Про надання Краснову І.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Степняка-Кравчинського, 16” (додається).

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

“Про надання Кукурило А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по пров. Героїв АТО, 21”. Проект рішення
за реєстраційним № 4099.

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

Даний проект рішення стосується сироти. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 3994 “Про надання Кукурило А.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Героїв АТО, 21” (додається).

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

“Про надання Підкопайлу В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по
вул. Поповича, 7-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4130.

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

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки з комерційного для розміщення житлового будинку. 
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Згідно зі статтею 87 Регламенту Кіровоградської міської ради шостого

скликання я маю оголосити перерву в роботі сесії.  Але, якщо депутати не
проти, я пропоную продовжити роботу та завершити розгляд питань порядку
денного. Немає заперечень? Немає.

Шановні колеги!
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Ребровій А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 42)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4024.

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

Даний проект рішення стосується  надання дозволу  учаснику Великої
Вітчизняної  війни  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки під розміщення гаража (існуючий гараж).

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3995 “Про надання Ребровій А.О. дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Комарова (біля будинку № 42)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Степовому С.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4025.

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

Даний проект рішення стосується надання інваліду ІІ групи дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в
оренду.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 3996  “Про надання Степовому С.К. дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  по  вул.  Єгорова  (біля  будинку
№ 26)” (додається).

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

“Про  надання  Урись  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля
будинку № 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 4100.

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

Даний проект рішення стосується надання інваліду з дитинства дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3997  “Про надання Урись О.В.  дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)” (додається).

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

“Про надання Четверні О.С.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Інженерів,  2-а”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4063.

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

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу на  розроблення
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  в оренду строком
на 49 років для розміщення виробничої бази (існуюче майно). 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3998 “Про надання Четверні О.С. дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по просп. Інженерів, 2-а” (додається).

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

“Про  надання  ПАТ  “Акціонерний  комерційний  промислово-інвестиційний
банк”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Кавказькій,  16/15”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4101.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  під
розміщення майна на підставі договору купівлі-продажу. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3999  “Про  надання  ПАТ  “Акціонерний
комерційний промислово-інвестиційний банк” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Кавказькій, 16/15” (додається).

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

“Про  надання  ТОВ  “ЄВРОБУД  ЛАЙН”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Правди,  2”.
Проект рішення за реєстраційним № 4102.

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

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу на  розроблення
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  в оренду строком
на 10 років під розміщення майна. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення № 4000 “Про надання ТОВ “ЄВРОБУД ЛАЙН”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по просп. Правди, 2” (додається).

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

“Про  надання  ПАТ  “Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Сімферопольській, 22”. Проект рішення за реєстраційним № 4103.

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

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для
розміщення трансформаторної підстанції. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4001  “Про  надання
ПАТ  “Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Сімферопольській, 22” (додається).

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

“Про надання ПрАТ “Кіровоградське видавництво” дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 2”.
Проект рішення за реєстраційним № 4104.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – ,0
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення №  4002  “Про надання ПрАТ “Кіровоградське
видавництво”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 2” (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 № 4064.

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

Даний проект рішення стосується існуючих житлових будинків. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4003 “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 № 4105.

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

Даний проект рішення стосується існуючих житлових будинків. 
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 4004 “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
№ 4106.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4005  “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 Бобракову О.А. дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. Комарова, 70”. Проект рішення за реєстраційним № 4107.

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

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  оренду  строком  на  10  років  під  існуючим  майном  –
виробнича база. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято  рішення  №  4006  “Про  надання  Бобракову  О.А.
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  по
вул. Комарова, 70” (додається).

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

“Про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  по  вул.  Преображенській,  48/65”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4108.

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

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 29,

“утримались” – 1,
“проти” – 2,

“не голосували” – 21.
Не прийнято.

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

затвердження ТОВ “САЛЮТ” технічної документації  із  землеустрою щодо
поділу  та  об’єднання  земельної  ділянки  між  пров.  Курінним  та
СТ “Аграрник”. Проект рішення за реєстраційним № 4109.

Даний проект рішення стосується учасників АТО.
Пропоную прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято  рішення  №  4007  “Про  затвердження  ТОВ  “САЛЮТ”
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та  об’єднання
земельної ділянки між пров. Курінним та СТ “Аграрник” (додається).

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

“Про  надання  підприємству  “Кооперативний  ринок”  Кіровоградської
обласної  спілки  споживчих  товариств  (облспоживспілки)  дозволу  на
розроблення технічної документації  із  землеустрою щодо поділу земельної
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 127”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4110.

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

Даний  проект  рішення  стосується  надання  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 32,

“утримались” – 3,
“проти” – 2,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

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

“Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.
Проект рішення за реєстраційним № 4027.

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

Даний проект рішення стосується існуючих житлових будинків. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.



45

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення №  4008  “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 № 4111.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  4009  “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 № 4028.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  4010  “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення
за реєстраційним № 4112.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  4011  “Про передачу 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 № 4065.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення №  4012  “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 № 4066.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення №  4013  “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 № 4029.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення №  4014  “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення за реєстраційним № 4067.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення №  4015  “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення за реєстраційним № 4113.

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

До  даного  проекту  рішення  пропонується  внести  зміни,  а  саме
виключити пункт 3 та підпункт 3.1.
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  зі

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  4016  “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).

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

“Про передачу Вакуліній С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4030.

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

Даний проект рішення стосується інваліда ІІ групи з дитинства. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  4017  “Про  передачу  Вакуліній  С.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  50  років  Жовтня
(біля будинку № 6)” (додається).

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

“Про  передачу  Ковтун  І.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Литвинова, 13-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4115.



49

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

Даний  проект  рішення  стосується  передачі безоплатно  у  власність
земельної ділянки у приватному секторі площею 45,0 кв. м для будівництва
індивідуального гаража. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4018 “Про передачу Ковтун І.В. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Литвинова, 13-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.

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

Даний проект рішення стосується  затвердження проекту землеустрою
та  передачі безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  для  будівництва
індивідуального гаража. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4019  “Про  передачу  Стахєєву  О.О.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля
ЗОШ № 20)” (додається).



50

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

“Про  передачу  Національному  банку  України  в  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (між будинками № 78 та № 82)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4068.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення №  4020  “Про передачу  Національному банку
України  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Віктора
Чміленка (між будинками № 78 та № 82)” (додається).

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

“Про  зміну  Баркову  О.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Чигиринській (напроти лікарні № 2) та передачі її у власність”. Проект
рішення за реєстраційним № 4069.

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

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4021  “Про  зміну  Баркову  О.В.  цільового
призначення земельної ділянки по вул. Чигиринській (напроти лікарні
№ 2) та передачі її у власність” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  зміну  Бондаренко  Г.А.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Московській, 96/2”. Проект рішення за реєстраційним № 4070.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 13.

Прийнято рішення №  4022  “Про зміну Бондаренко Г.А. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Московській, 96/2” (додається).

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

“Про  зміну  Круглікову  Ф.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Генерала Шумілова, 79”. Проект рішення за реєстраційним № 4031.

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

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 4,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення №  4023  “Про зміну Круглікову Ф.В. цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Шумілова,  79”
(додається).

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

“Про  зміну  Круглікову  Ф.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Генерала Шумілова, 79”. Проект рішення за реєстраційним № 4032.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 3,
“проти” – 1,

“не голосували” – 13.
Не прийнято.

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

“Про  зміну  Соколану  С.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
пров. Козацькому”. Проект рішення за реєстраційним № 4116.

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

До  даного проекту рішення  є  зауваження  від  управління
містобудування  та  архітектури  міської  ради,  а  саме:  “згідно  з  Планом
зонування  території  міста  Кіровограда  земельна  ділянка  відноситься  до
рекреаційної зони активного відпочинку”.

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

урахуванням зауваження. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 23,

“утримались” – 2,
“проти” – 6,

“не голосували” – 23.
Не прийнято.

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

“Про  зміну  Шестак  Л.П.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Івана Богуна, 128-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4033.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки, яка перебуває у власності.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4024  “Про  зміну  Шестак  Л.П.  цільового
призначення земельної ділянки по вул. Івана Богуна, 128-а” (додається).

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

“Про  передачу  Губарю  В.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Калініна
(у дворі будинку № 12-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 4034.

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

Даний проект рішення стосується передачі в оренду строком на 5 років
земельної ділянки – існуючий гараж. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4025  “Про  передачу  Губарю В.І.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Калініна (у дворі будинку № 12-а)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Джемизі  М.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Полтавській, 35”. Проект рішення за реєстраційним № 4035.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення №  4026  “Про передачу Джемизі М.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Полтавській, 35” (додається).

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

“Про передачу Кроть Л.В. в оренду земельної ділянки по вул. Гайдара, 75”.
Проект рішення за реєстраційним № 4122.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4027  “Про  передачу  Кроть  Л.В.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Гайдара, 75” (додається).

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

“Про  передачу  Сергієнку  В.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Київській, 59/61”. Проект рішення за реєстраційним № 4036.

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

Даний проект рішення стосується передачі земельної ділянки в оренду
строком на 25 років для будівництва житлового будинку. 
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято рішення № 4028 “Про передачу Сергієнку В.М. в оренду
земельної ділянки по вул. Київській, 59/61” (додається).

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

“Про  передачу  Сергійчуку  А.А.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Панфіловців, 22-а ”. Проект рішення за реєстраційним № 4072.

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

Даний проект рішення стосується передачі земельної ділянки в оренду.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

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

“Про  передачу  Сергійчуку  А.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Панфіловців, 22-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4073.

Даний проект рішення як і попередній стосується приватної власності.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 31,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 22.
Не прийнято.

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

“Про  передачу  Яротнику  С.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Київській, 95”. Проект рішення за реєстраційним № 4037.

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

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  в  оренду  строком
на 10 років земельної ділянки для розміщення зооветеринарного комплексу –
майна.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4029 “Про передачу Яротнику С.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Київській, 95” (додається).

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

“Про  передачу  ПрАТ  “Гідросила  Груп”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Героїв Сталінграда, 6/13”. Проект рішення за реєстраційним № 4123.

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

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  в  оренду  строком
на 10 років земельної ділянки, на якій розміщено майно.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

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

“Про  передачу  ТОВ  “КІВЗ-СИСТЕМЗ”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Урожайній, 19”. Проект рішення за реєстраційним № 4124.

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

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  в  оренду  строком
на 25 років земельної ділянки, на якій розміщено майно.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.

Прийнято рішення № 4030 “Про передачу ТОВ “КІВЗ-СИСТЕМЗ”
в оренду земельної ділянки по вул. Урожайній, 19” (додається).

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

“Про  передачу  ТОВ  “Ринок  Престиж”  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул.  Космонавта  Попова  (біля  будинку  №  15/18)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4038.

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

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято рішення № 4031 “Про передачу ТОВ “Ринок Престиж” в
оренду  земельних  ділянок  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля будинку № 15/18)” (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:

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки,
на якій розміщено майно.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 27,

“утримались” – 5,
“проти” – 0,

“не голосували” – 21.
Не прийнято.

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

“Про  поновлення  Горгоцу  С.Л.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул.  Космонавта  Попова  (біля  ринку  “Престиж”)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4117.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної ділянки.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.

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

“Про  поновлення  Короткому  С.А.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Глинки, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 4118.

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

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної ділянки для розміщення автомобільної стоянки.

Марковський І.І.:
На мою думку, необхідно підтримувати проекти рішень міської  ради

щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4032  “Про  поновлення  Короткому  С.А.
договору оренди земельної ділянки по вул. Глинки, 6” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  поновлення  Розгачову  Я.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул.  Шевченка,  15”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4120  (заява
депутата Розгачова Р.О. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення
додається).

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

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної  ділянки. Постійною комісією міської  ради з  питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин рекомендовано внести зміни
до даного проекту рішення, а саме розмір орендної плати “5 %” замінити на
“3 %”.

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

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4033  “Про  поновлення  Розгачову  Я.О.
договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 15” (додається).

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

“Про  поновлення  Тимофєєву  О.С.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Героїв Сталінграда, 26-г”. Проект рішення за реєстраційним № 4121.

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

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної ділянки.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4034  “Про  поновлення  Тимофєєву О.С.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  26-г”
(додається).

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

“Про припинення  Адвокатському  об’єднанню  “Адвокатська  фірма
“Александров та  партнери”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Соколовській, 2-в”. Проект рішення за реєстраційним № 4125.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4035  “Про припинення  Адвокатському
об’єднанню “Адвокатська фірма “  Александров та партнери” договору
оренди земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-в” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 09.07.2009
№ 2240”. Проект рішення за реєстраційним № 4039.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4036  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 09.07.2009 № 2240” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011
№ 698”. Проект рішення за реєстраційним № 4040.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4037  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 698” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 26.06.2012
№ 1879”. Проект рішення за реєстраційним № 4126.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4038  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 26.06.2012 № 1879” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013
№ 2611”. Проект рішення за реєстраційним № 4041.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 3,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”), звернувся з проханням повернутися до голосування за
проект рішення за реєстраційним № 4041  “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2611”.

Марковський І.І.:
Пропоную повернутися до голосування за даний проект рішення після

розгляду всіх питань порядку денного. Немає заперечень? Немає.
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014
№ 3041”. Проект рішення за реєстраційним № 4127.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4039  “Про внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3041” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.10.2014
№ 3429”. Проект рішення за реєстраційним № 4042.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.



64

Прийнято  рішення  №  4040  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07.10.2014 № 3429” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.10.2014
№ 3441”. Проект рішення за реєстраційним № 4043.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4041  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07.10.2014 № 3441” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28.10.2014
№ 3502”. Проект рішення за реєстраційним № 4074.

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

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16.12.2014
№ 3785”. Проект рішення за реєстраційним № 4128.

Ковальчук  О.М.,  депутат  міської  ради  (член  ради  депутатської
групи “Громадський актив”):

Я не буду брати участь у голосуванні за даний проект рішення у зв'язку
із наявністю конфлікту інтересів.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4042  “Про внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 16.12.2014 № 3785” (додається).

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

“Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення
за реєстраційним № 4129.

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

Даний проект рішення стосується внесення змін до рішень міської ради
щодо передачі у власність земельних ділянок у приватному секторі.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4043  “Про внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради” (додається).

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

“Про  припинення  ТОВ  “МЕТРОПОЛЛІЯ”  права  користування  земельної
ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції,  26,  корп.  1”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4137.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  припинення  права  користування
земельної ділянки.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4044  “Про  припинення
ТОВ  “МЕТРОПОЛЛІЯ”  договору  оренди земельної  ділянки  по
вул. Жовтневої революції, 26, корп. 1” (додається).

Кролевець  А.В.,  депутат міської  ради  (позафракційний),  звернувся  з
проханням  повернутися  до  розгляду  питання  за  реєстраційним  №  4117
“Про  поновлення  Горгоцу  С.Л.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Космонавта Попова (біля ринку “Престиж”)”.

Радченко  О.Л.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський  актив”),  звернувся  з  проханням  повернутися  до  розгляду
питання за реєстраційним № 4130 “Про надання Підкопайлу В.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом
зміни цільового призначення по вул. Поповича, 7-а”.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі питання порядку денного пленарного засідання  сорок сьомої сесії

міської ради розглянуті. Пропоную закрити сесію.
Дякую за роботу.
Сорок  сьома  сесія  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання

оголошується закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Секретар міської ради І.Марковський


