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П Р О Т О К О Л     №  20 

третього засідання п’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 17 листопада 2016 року м. Кропивницький 

 

Третє засідання п’ятої сесії міської ради сьомого скликання веде 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П. надав слово представникам громадських організацій та 

громадянам міста, які записалися на виступ: 

Сурину В.І., який підняв питання щодо необхідності регулювання 

чисельності безпритульних тварин у місті (міський голова запропонував 

надати відповідь письмово в робочому порядку); 

Шубіній Л.В., яка закликала депутатський корпус підтримати 

звернення до Верховної Ради України щодо законодавчих ініціатив, 

підготовлене групою депутатів міської ради, та закликала спільними 

зусиллями працювати на користь територіальної громади; 

Гречусі М.В., який звернувся до депутатів з проханням підтримати 

представників малого та середнього бізнесу, які здійснюють підприємницьку 

діяльність з використанням МАФів; 

Поздняковій Ф.І., Бородіній Т.І., Слободян І.В., які висловили своє 

бачення стосовно оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів 

комунальної власності м. Кропивницького та реорганізації пологового                              

будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового                             

будинку № 1; 

Лаврусю А.М., який порушив питання щодо встановлення на                             

площі Героїв Майдану пам’ятного знаку на честь героїв Революції гідності та 

передав міському голові звернення мешканців міста з цього питання. 

 

 Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На третє засідання п’ятої сесії міської ради прибуло та                       

зареєструвалося 37 депутатів. Відсутні 6 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення третього засідання п’ятої сесії, є. Розпочинаємо роботу. 

 

Шановні депутати! 

У роботі третього засідання п’ятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської (Фортечної) 

районної у м. Кіровограді ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної 

у м. Кіровограді ради; 

Щекатурін С.В. ‒ заступник селищного голови Новенської селищної 

ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, третім членом робочої президії обрано голову постійної 

комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення Гамальчука Миколу Павловича. Порядок денний п’ятої сесії 

затверджено. Матеріали у вас на руках. 

За міжсесійний період на адресу міської ради надійшли депутатські 

запити щодо надання одноразової адресної грошової мешканцям міста.  

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про депутатські 

запити депутатів міської ради”. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської 

ради. Надаю йому слово. 

 

Секретар міської ради Табалов А.О. привітав журналістів з 

професійним святом та вручив подяки депутатам міської ради                      

Шамардіну О.С. та Шамардіній К.О. за фінансову допомогу в організації та 

участі дуету ‟Пісенний зорепад” у ІІІ Всеукраїнському конкурсі ‟Галицькі 

самоцвіти” у місті Львові.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

За міжсесійний період депутатами міської ради було 

подано 23 депутатські запити щодо надання одноразової адресної грошової  

допомоги мешканцям міста, з них від груп депутатів ‒ 10. 
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Зачитав депутатські запити депутатів міської ради 

Дриги В.В. (4 запити), Розгачова Р.О. (2 запити), Матяшової Л.П. (3 запити), 

Сергієнка Г.В., Горбовського С.В. (3 запити) та десять депутатських запитів 

від груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста та проект рішення. 
 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосила два депутатські запити від 

груп депутатів (додаються) щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосив депутатський запит від групи 

депутатів (додається) щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканці міста. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), оголосив індивідуальний депутатський запит (додається) 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканці міста. 

 

Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція 

‟ВО ‟Свобода”, депутатська група ‟Європейський вибір”), оголосив три 

депутатські запити від груп депутатів (додаються) щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. 

 

Захаров І.М., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосив індивідуальний депутатський 

запит (додається) щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканці міста. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення в цілому з урахуванням 

депутатських запитів, озвучених депутатами Яремчук В.С., Волковим І.В., 

Демченком М.І., Маламеном Г.С., Захаровим І.М. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 661 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), озвучив індивідуальний депутатський запит (додається) щодо 

скасування договору оренди земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Демченка М.І. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

У свій час ми спільно з міським головою вирішили питання щодо 

виділення приміщення головам квартальних комітетів для проведення 

прийому мешканців. Ми зробили там ремонт. З часом з’ясувалося, що ця 

будівля консервується, станом на сьогодні приміщення фактично відбирається 

і головам квартальних комітетів немає де приймати людей.  

Прошу підтримати мій депутатський запит, доручити відповідним 

структурам вирішити питання щодо надання приміщення для                                        

роботи квартальних комітетів, депутата та дільничного інспектора у 

мікрорайоні Новоолексіївки.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Демченка М.І. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 
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Демченко М.І.: 

Андрію Павловичу! 

Я вдячний, що Ви допомагали вирішити це питання, але з’ясувалося, що 

приміщення консервується. Я писав листи, на які мені повідомлялося, що 

міська рада повинна заключати договір. Приміщення немає. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу взяти це питання на контроль, щоб організувати депутату робоче 

місце. Він повинен працювати. Там проводиться прийом громади дільничним, 

головами квартальних комітетів, депутатом районної у місті ради. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Це непоодинокий випадок. Є ситуація, коли ми надали органам поліції  

комунальну нерухомість, що ще залишилася. Така ситуація склалася з моєю 

громадською приймальною. Поліція не вчиняє ніяких дій щодо приведення її 

до належного стану та не може визначитися, чи потрібне це приміщення, чи 

ні.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную у робочому порядку вирішувати це питання. Є ще депутатські 

запити? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Ви добре знаєте, що Верховною Радою України у другому читанні буде 

розглядатися проект Державного бюджету України на 2017 рік, а також низка 

законодавчих ініціатив ‒ пакет бюджетного законодавства на 2017 рік, які в 

разі їх ухвалення суттєво змінять ситуацію в бюджетній, фінансовій і частково 

у фіскальній політиці нашої держави.  

Ми з колегами проаналізували ці ініціативи і дійшли висновку, що вони 

несуть пряму загрозу щодо наповнення місцевих бюджетів та ставлять під 

сумнів виконання органами місцевого самоврядування функцій з підтримання 

життєдіяльності, забезпечення соціальної, гуманітарної, інших сфер 

життєдіяльності міста.  

Головна небезпека ‒ зменшення медичної та освітньої субвенцій. 

Відповідно до ініціатив, поданих на розгляд Верховної Ради, освітня субвенція 

буде надаватися лише для покриття витрат, пов’язаних з оплатою праці 

педагогічних працівників та працівників закладів охорони здоров’я. При 

цьому витрати на оплату праці технічного, обслуговуючого персоналу, за 

комунальні послуги, на придбання енергоносіїв, поточне утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я повністю покладаються на місцевий бюджет. За 

аналізом ця сума становить близько 150 млн грн, які не мають фінансового 
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забезпечення з боку держави. Тобто ці кошти треба буде вишукувати у 

міському бюджеті. Уряд пропонує передбачити механізм компенсації цих 

додаткових витрат за рахунок зменшення освітньої та медичної субвенцій у 

вигляді додаткової дотації. Але у переліку державної дотації, яку 

пропонується виділити в межах країни, ми не побачили міст обласного 

значення. Значить питання стоїть для нас дуже гостро і потребує негайного 

вирішення.  

Друга проблема ‒ утримання закладів професійно-технічної освіти.                      

В 2016 році у бюджеті міста передбачено видатки на цю сферу у                                        

сумі 59 млн грн. У підході при формуванні Державного бюджету на 2017 рік 

абсолютно нічого не змінилося. Видатки, пов’язані з утриманням цих закладів, 

повністю перекладаються на місцевий бюджет. При цьому наше місто буде 

виконувати функції, які йому абсолютно не властиві. Ми надаватимемо освітні 

послуги мешканцям всієї області, а фінансування будемо здійснювати за 

рахунок місцевого бюджету.  

Наступна проблема ‒ компенсація витрат за пільгові перевезення 

окремих категорій громадян. У бюджеті міста в цьому році на це передбачено 

16 млн грн. Бюджетним кодексом дійсно передбачено, що компенсація витрат 

на пільгові перевезення здійснюється з місцевих бюджетів, в тому числі міст 

обласного значення. Але в цьому ж бюджеті передбачено, що держава за 

рахунок субвенції компенсує ці витрати. За весь 2016 рік жодне місто не 

отримало ні копійки в рамках цієї субвенції, тому всі виплати здійснювалися 

за рахунок місцевих бюджетів. Багато міст звернулися до Адміністративних 

судів з позовами до Кабінету Міністрів України щодо його бездіяльності та 

примушення до вчинення дій, пов’язаних з направленням видатків на 

компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян.  

Ми аналізували, як взагалі можна вирішити цю проблему. Тим більше, 

що від громади надходить дуже багато нарікань на те, що ці виплати 

здійснюються непрозоро, що є перевізники, які кожного року отримують 

компенсаційні виплати, а є й такі, які жодного разу не отримали цих коштів. 

Єдиний механізм, який би раз і назавжди вирішив цю проблему, ‒ це пряма 

адресна допомога тим категоріям громадян, які мають права на пільгові 

перевезення. Саме з такою пропозицією ми звертаємося до Кабінету Міністрів 

та до Верховної Ради України.  

Також хочу звернути увагу депутатів на такі законодавчі ініціативи, які 

надходять від окремої групи народних депутатів та від Державної фіскальної 

служби України, щоб перерозподілити акцизний податок з роздрібної торгівлі 

нафтопродуктами та направити його містам обласного значення або до 

місцевого бюджету. Така ініціатива є неприпустимою. Місто отримає 

надходження від цього податку в сумі 59 млн грн. Якщо цей податок буде 

перерозподілений, нам додатково треба буде вишукувати досить великі суми 

коштів, щоб забезпечити інші витрати, які мають здійснюватися з місцевого 

бюджету. Пропоную направити звернення до Верховної Ради України, до 

Кабінету Міністрів і дуже прошу його підтримати (зачитав текст звернення 
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депутатів Кіровоградської міської ради щодо необхідності врахування 

потреб територіальних громад у бюджетному пакеті законопроектів на 

2017 рік, що додається).  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати звернення депутатів 

міської ради щодо необхідності врахування потреб територіальних громад у 

бюджетному пакеті законопроектів на 2017 рік. Прошу визначитися і 

проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 662 “Про звернення депутатів 

Кіровоградської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України” (додається). 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Ще одне звернення стосується проблеми з теплогенеруючими 

підприємствами. 

Починаючи з 2012 року, за рахунок випереджаючого зростання 

складових тарифу (заробітної плати, цін на газ, енергоносії, матеріали, 

запасних частин тощо) для виробництва тепла бюджетним та іншим 

споживачам, порівняно із закладеними цінами в тарифах на теплову енергію, 

теплогенеруючі підприємства зазнавали величезних збитків. Відповідно до 

чинного законодавства ці збитки, пов’язані з різницею в тарифах, мала б 

компенсувати держава за рахунок субвенції з державного бюджету. Але з 

державного бюджету жодної копійки для теплогенеруючих підприємств на 

компенсацію з різниці в тарифах не надійшло. 

Так, лише у одного з теплогенеруючих підприємств м. Кропивницького – 

КП ‟Теплоенергетик”, виникла різниця між діючими тарифами та витратами 

на їх виробництво для бюджетних установ та інших споживачів, яка станом на 

01.10.2016 склала 34423,4 тис. грн. Ситуація з відшкодуванням на державному 

рівні цих збитків досі залишається невирішеною.  

Постановами Кабінету Міністрів України ‟Про затвердження Порядку 

перерахування субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що 

вироблялася, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла у 

зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що 
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затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади 

чи органами місцевого самоврядування” враховані лише збитки, отримані 

підприємствами по категорії споживачів ‟населення”, але не враховані збитки 

по категорії споживачів ‟бюджетні установи” та ‟інші споживачі”, отримані 

за рахунок випереджаючого зростання фактичних цін порівняно із 

закладеними в тарифах. Не зважаючи на це, НАК Нафтогаз України нарахував 

штрафні санкції в сумі 62057,7 тис. грн на заборгованість за природний газ за 

договорами БО (бюджетні організації) та КП (інші споживачі). На 

сьогоднішній день джерел погашення цих збитків у підприємства немає. 

Ситуація потребує негайного вирішення. Вирішити зазначену вище 

проблему підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення можна  

шляхом передбачення субвенції з Державного бюджету на 2017 рік місцевим 

бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 

енергію. 

Виходячи з вищенаведеного, з метою запобігання негативних наслідків 

у соціальній сфері м. Кропивницького і нормального проходження 

опалювального сезону 2016-2017 років, пропоную звернутися до Кабінету 

Міністрів України, а також Верховної Ради України з проханням 

доопрацювати, виключити або внести правки у відповідні пункти 

вищезазначених бюджетних ініціатив та змін в бюджетній політиці на 2017 

рік, а саме: 

1.  Шляхом внесення змін до проекту Державного бюджету                                

на 2017 рік (реєстраційний № 5000) встановити мораторій у 2017 році на 

нарахування та стягнення неустойки (штрафу, пені), інших штрафних, 

фінансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних за 

невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з оплати використаного 

природного газу та послуг з його транспортування та/або електричної  енергії  

із суб'єктів господарювання, які надають населенню послуги з 

централізованого постачання холодної води, централізованого постачання 

гарячої води, водовідведення, централізованого водопостачання та 

водовідведення, централізованого опалення, у тому числі боржників, 

заборгованість яких виникла за теплову енергію, що закуповується 

теплопостачальними організаціями у теплогенеруючих підприємств, а також 

за обсяги закупленої питної води та послуги з водовідведення, які здійснюють 

виробництво та/або транспортування теплової енергії, перед якими існує не 

погашена (не списана), у тому числі реструктуризована заборгованість 

надавачів послуг за спожиту теплову енергію, що використана надавачами 

послуг для надання комунальних послуг. 

Установити, що протягом дії мораторію таким суб'єктам 

господарювання не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються 

інші штрафні, фінансові санкції а також інфляційні нарахування і проценти 

річних. 

2.  Внести зміни до Примірного договору про постачання 

природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової 
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енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2016 року № 357, щодо:  

ненарахування штрафних санкцій на заборгованість, яка виникає через 

невчасні відшкодування держави за пільги та субсидії;  

виключення пунктів про черговість погашення заборгованості 

теплопостачальними підприємствами. 

3. Вирішити питання погашення існуючої заборгованості 

підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення шляхом 

передбачення субвенції з державного бюджету на 2017 рік місцевим бюджетам 

на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію або 

шляхом прийняття законопроекту № 5216 від 03.10.2016. 

Інакше може виникнути ситуація, коли у наступні роки ми не зможемо 

розпочати опалювальний сезон. 

Прошу підтримати даний проект рішення.  

 
Депутати Бєжан М.М., Ніжнікова А.О. зауважили, що з такими 

важливими зверненнями депутатів необхідно ознайомлювати завчасно.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Більшість з цих питань піднімалися перед Кабінетом Міністрів України. 

По ним приймаються відповідні рішення. Ми ведемо системний діалог з 

владою, щоб наші теплогенеруючі підприємства працювали в стабільному 

режимі. Поки що нам це вдається. А проблемні питання, які можуть 

виникнути, необхідно вирішувати по мірі їх надходження.  

 

Цертій О.М.: 

Всі ці ініціативи узгоджуються з позицією Асоціації міст України. Якщо 

ми не будемо доносити цю інформацію, говорити про те, що проблема стоїть 

дуже гостро, то ніхто не буде прислухатися до таких ініціатив. Тому потрібна 

злагоджена позиція. Саме тому я пропоную підтримати це звернення міською 

радою.  

 

Райкович А.П.: 

Представляти інтереси територіальної громади міста в Асоціації міст 

України довірено мені, а не окремо взятому депутату міської ради.  

Ставлю на голосування пропозицію підтримати звернення депутатів 

міської ради щодо погашення існуючої заборгованості комунальних 

підприємств з різниці в тарифах. Прошу визначитися і проголосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Згідно з Регламентом хочу оголосити декілька депутатських запитань та 

зробити декілька заяв. 

У міжсесійний період у ЗМІ та у соціальних мережах поширювалися 

заяви секретаря міської ради, міського голови, звинувачення у популізмі, що 

ця трибуна використовується депутатами для піару. Коли я задаю запитання з 

трибуни, то намагаюся перевести наш діалог в публічну площину, а не звести 

до спілкування з представниками відповідного управління. Я кожного разу 

говорю про надзвичайно низький рівень довіри громади до депутатського 

корпусу, до органів місцевого самоврядування. Це відбулося тоді, коли до 

сесійної зали прийшли мешканці з питання оптимізації мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізації пологового будинку № 2.  

Колеги, давайте переходити до публічної дискусії при вирішенні 

спірних питань. Тоді ми зможемо вирішувати питання та не мати у сесійній 

залі натовп людей, який нам не довіряє і не вірить, що цю справу ми 

намагаємося зробити на користь громади.  

Поставив запитання депутату Деркаченку Ю.О. як голові постійної 

комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

пояснити ситуацію щодо проектів рішень за реєстраційними № 744 (на 

засіданнях профільної постійної комісії мешканці виступали з вимогою не 

допустити забудови дитячого майданчика), № 617 (заявниця проживає за 

іншою адресою, вже має земельну ділянку під розміщення гаража та не має 

автомобіля), № 698 (щодо пункту 15), № 573 (щодо принципів формування 

змісту проекту рішення в частині зазначених адрес та скасування рішень 

міської ради). Зауважив, що декілька учасників АТО, зазначених у цих 

проектах рішень, в рамках однієї сесії отримують по дві земельні ділянки для 

будівництва житлового будинку та для ведення садівництва за умови 

наявності учасників АТО, які не отримали жодної земельної ділянки.  

Шановні депутати! 

Давайте більш виважено підходити до вирішення таких питань. Кожного 

разу, коли ми приймаємо такі рішення, ми нівелюємо довіру громади.  

Фракція ‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ” як і раніше не буде брати участі 

у голосуванні з питань щодо регулювання земельних відносин. Закликаю всіх 

депутатів також не голосувати за ці питання до тих пір, доки не буде наведений 
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лад щодо їх підготовки, подання та презентації на засіданні сесії із 

зазначенням місця розташування та призначення земельної ділянки.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”, голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища): 

Шановний Володимире Олександровичу! 

Стосовно проекту рішення за реєстраційним № 744 я доповідав на 

минулому засіданні сесії. На жаль, на той момент Ви здали картку для 

голосування та залишили засідання сесії. Стосовно проекту рішення за 

реєстраційним № 617 у сесійній залі присутня заявниця. Думаю, вона сама 

пояснить ситуацію. Я буду просити міського голову поставити це питання на 

переголосування. Стосовно учасників АТО пропоную про всі зауваження 

повідомити їм особисто. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Хотів би зауважити, чому складається така ситуація при виділенні 

земельних ділянок учасникам АТО під розміщення гаражів. Так складається, 

тому що Тимчасове положення про порядок передачі (надання) земельних 

ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 

багатоквартирних будинків міста Кіровограда затверджувалося ще в мирний 

період. Мабуть, прийшов час його переглянути. По-друге, декому в нашому 

місті доводиться виживати на мінімальну заробітну плату. Так, громадянка                 

Урись О.В. переобладнала гараж під ларьок, але вона має інвалідність. За 

можливості пропоную надати їй слово.  

У минулому скликанні ми завжди боролися за те, щоб дотримуватися 

норм законів, в тому числі Закону України ‟Про звернення громадян”, яким 

встановлений чіткий термін щодо розгляду звернень, скарг громадян, а також 

заяв щодо виділення земельних ділянок. Те, що по декілька років з різних 

причин міською радою не приймаються рішення щодо виділення земельних 

ділянок, є ганьбою. 

Тому пропоную: 

по-перше, повернутися до розгляду Тимчасового положення про 

порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 

прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда з 

урахуванням подій, які відбуваються в країні станом на сьогодні; 

по-друге, виважено підходити до розгляду кожного питання та думати 

про людей.  
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), висловив думку, що кожен 

з депутатів має можливість ставити запитання під час розгляду кожного 

окремого питання щодо регулювання земельних відносин, брати участь у 

засіданнях постійних комісій міської ради та більш детально розглядати 

питання, які їх цікавлять. Підтримав ініціативу депутата                   

Краснокутського О.В. переглянути Тимчасове положення про порядок 

передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 

прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда та 

запропонував працювати ефективно.  

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), зауважила, що під час розгляду питань 

щодо регулювання земельних відносин депутати мають бачити графічне 

зображення земельних ділянок на екрані. Звернулася з пропозицією відповідно 

до пункту 5 статті 46 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні” не рідше ніж раз на місяць проводити окремі сесії з розгляду питань 

щодо відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності. 

 

Смірнов В.О. зачитав вимоги статті 34 Регламенту Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання в частині оголошення депутатських 

запитань. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

У мене буде депутатське запитання. Я хотів би, щоб до кінця пленарного 

засідання у питанні ‟Різне” отримати відповідь щодо заходів соціальної 

підтримки безхатніх людей у зимовий період.  

 

Депутати Демченко М.І., Краснокутський О.В., Цертій О.М. взяли 

участь у обговоренні питань щодо соціального захисту мешканців міста та 

виділення їм земельних ділянок.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Є ще депутатські запити. Немає. 

Ми розглянули питання ‟Про депутатські запити депутатів міської 

ради”.  

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 
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Розглядається питання “Про передачу Лебедченку А.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 17)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 630.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Бутенку А.М. у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля будинку № 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 632.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради. Пропонується внести зміни до тексту проекту рішення, а саме 

надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Ми знову розглядаємо питання щодо виділення земельних ділянок під 

розміщення гаражів. На минулому засіданні сесії я піднімав питання щодо 

функціонального призначення земельних ділянок відповідно до плану 

зонування. Хотів би почути коментар з цього приводу та про висновок 

управління містобудування та архітектури.  

 

Владов Р.П.: 

Дана земельна ділянка використовувалася під розміщення гаража і 

перебувала в оренді у заявника. Вона відповідає Плану зонування. План 

зонування затверджувався на основі існуючих договорів та розроблених 

державних актів. 

 

Цертій О.М.: 

Якщо ця зона за функціональною класифікацією відноситься до                              

зон Ж-1, Ж-2, Ж-3, то у мене є великі сумніви, чи можливо там взагалі 
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будувати гаражі. Є розроблена містобудівна документація ‒ План зонування, 

відповідно до якого визначаються переважні та супутні види забудов. Якщо 

ми говоримо про гаражі, то треба проаналізувати, чи входять вони до 

переважних видів забудов земельних ділянок. Я уважно вивчав цей документ 

та не побачив там таких будівель чи споруд як гараж.  

Пропоную досконально вивчити це питання, долучити до цієї роботи 

управління містобудування та архітектури, а потім робити висновки.  

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прохання до доповідача пояснювати, чи існуючий цей гараж, чи ні. Це 

має принципове значення.  

 

Владов Р.П.: 

Це існуючий гараж.  

 

Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Я можу надати коментар щодо даного гаража. Це гараж інваліда з 

дитинства. В нього є автомобіль. Я знаю цю людину, тому що зазначена 

земельна ділянка знаходиться в межах виборчого округу, від якого я був 

обраний депутатом у минулому скликанні.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. відтермінувати розгляд 

даного проекту рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 29. 

Не прийнято. 

 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 663 “Про надання Бутенку А.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 5)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.11 год. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутати. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу 

Ярошевській Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                               

вул. Гоголя, 91-а”. Проект рішення за реєстраційним № 633.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це існуючий гараж. Також хотів би зазначити, що проектами рішень 

стосовно виділення земельних ділянок під гаражі, які включені до порядку 

денного, пропонується затвердити проекти відведення, затверджені 

управлінням містобудування та архітектури. Якби проекти відведення 

земельних ділянок не відповідали Плану зонування, то вони не були б 

погоджені.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Размочаєву В.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ НВП ‟Радій”)”. Проект рішення за реєстраційним                                 

№ 637.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це існуючий гараж. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 664 “Про передачу Размочаєву В.Ю. в оренду 

земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП ‟Радій”)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Циганашу В.О. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля 

будинку № 4, корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 641.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це вільна земельна ділянка, яка знаходиться в ряду існуючих гаражів.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Мельнику К.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля 

будинку № 24)” (інвалід ІІ групи). Проект рішення за реєстраційним № 643.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це вільна земельна ділянка. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Єрофєєву В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Тимірязєва (біля 

будинку № 58)” (інвалід ІІ групи). Проект рішення за реєстраційним № 644.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це вільна земельна ділянка, яка знаходиться в ряду існуючих гаражів.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сніцар Л.П. в оренду земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля 

будинку № 67, корп. 1)” (вдова учасника АТО). Проект рішення за 

реєстраційним № 646.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 665 “Про передачу Сніцар Л.П. в оренду 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 15-г”. Проект рішення за реєстраційним № 661. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Соборній (50 років Жовтня), 27-в”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 662. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

продаж Лагуткіній Л.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Гоголя, 69”. Проект рішення за реєстраційним № 663. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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

надання Єгояну А.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Пацаєва (біля аптеки)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 664. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано відмовити заявнику.  
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Райкович А.П.: 

Всі проекти рішень мають бути розглянуті. Доповідач надає інформацію 

про погодження проекту рішення профільною постійною комісією, а депутати 

повинні визначитися та прийняти остаточне рішення. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

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

надання Карпову А.В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                   

вул. Комарова, 54-а”. Проект рішення за реєстраційним № 665. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського, 58-в”. Проект рішення за 

реєстраційним № 666. 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Якщо це існуючий об’єкт торгівлі, то яка його площа? 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Пропонується надати дозвіл на відведення в оренду земельної ділянки 

площею 85, 0 кв. м під розміщення магазину, який вже існує, але йде мова про 

збільшення земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 666 “Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Яновського, 58-в” (додається). 
 

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

надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 132-в”. Проект 

рішення за реєстраційним № 667. 

Даним проектом рішення також пропонується збільшення земельної 

ділянки. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 667 “Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 132-в” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 23-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 668. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 668 “Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Фортечному, 23-г” (додається). 
 

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

надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-г”. Проект рішення 

за реєстраційним № 669. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 669 “Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Добровольського, 22-г” (додається). 
 

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

надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 19”. Проект рішення за 

реєстраційним № 670. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

надання ПП ‟САКС” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 26-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 671. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

надання ТОВ ‟ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙГН” дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 12”. Проект 

рішення за реєстраційним № 747. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 8, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟МАСТЕРБРОК” дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 10”. Проект рішення за 

реєстраційним № 748. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 7, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Борисову О.М. в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 676. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією запропоновано встановити розмір 

орендної плати на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟СТАНДАРТ-С” в оренду земельної ділянки по                                           

вул. Юрія Коваленка, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 672. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

Прошу доповідача озвучувати строк, на який земельну ділянку 

пропонується надати в оренду. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Дану земельну ділянку пропонується передати в оренду на 25 років.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
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 № 673. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Дану земельну ділянку пропонується передати в оренду на 10 років.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 670 “Про передачу ПП ‟СВІТОГЛЯД-

ПЛЮС” в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74” 

(додається). 

 

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

передачу Перевертню Г.М. в оренду земельної ділянки по                                              

просп. Промисловому, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 675. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Дану земельну ділянку пропонується передати в оренду на 5 років.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” в оренду земельної ділянки по                                    

вул. Волкова, 17”. Проект рішення за реєстраційним № 677. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Відповідно до зауважень юридичного управління прошу внести зміни до 

тексту даного проекту рішення, а саме надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції, озвученої начальником управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища? 

Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 24. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА” в оренду земельної ділянки по 

вул. Гагаріна, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 730. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років. 

 

 Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 671 “Про передачу ТОВ ‟ФУТБОЛЬНИЙ 

КЛУБ ЗІРКА” в оренду земельної ділянки по вул. Гагаріна, 1-а” 

(додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟МАСТЕРБРОК” в оренду земельної ділянки по                                      

вул. Дворцовій, 14”. Проект рішення за реєстраційним № 749. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення Дяченку О.В. договору оренди земельної ділянки                                               

по вул. Можайського, 6-к”. Проект рішення за реєстраційним № 683. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років 

та розмір орендної плати на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Грабовській Т.О. договору оренди земельної ділянки по                                    

вул. Соборній, 23/34”. Проект рішення за реєстраційним № 678. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Дана земельна ділянка передається в оренду строком на 10 років. 

Профільною постійною комісією рекомендовано внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме встановити розмір орендної плати на рівні 3 %. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції, озвученої начальником управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища? 

Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення ТОВ МП ‟АРМІКС” договору оренди земельної ділянки по                   

вул. Великій Пермській (біля будинку № 54)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 679. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 672 “Про поновлення МП ‟АРМІКС”                               

у формі ТОВ договору оренди земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській (біля будинку № 54)” (додається). 
 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

У мене не спрацювала картка під час голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 678 (питання за порядковим № 162). Прошу поставити на 

переголосування це питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Ларіна А.С. поставити на 

переголосування проект рішення за реєстраційним № 678. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

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

Грабовській Т.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 23/34”. 

Проект рішення за реєстраційним № 678. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Дана земельна ділянка передається в оренду строком на 10 років. 

Профільною постійною комісією рекомендовано внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме встановити розмір орендної плати на рівні 3 %. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції, озвученої начальником управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища? 

Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 673 “Про поновлення Грабовській Т.О. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 23/34” (додається). 
 

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

поновлення ТОВ ТРВК ‟НОВИЙ ДЕНЬ” договорів оренди земельних ділянок  

по м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 680. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Відсоткові ставки щодо оренди земельної ділянки встановлені згідно з 

попереднім договором, так як йдеться про поновлення договору оренди. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 674 “Про поновлення ТОВ ‟ТРВК ‟НОВИЙ 

ДЕНЬ” договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому” 

(додається). 

 

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

поновлення ПАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди земельної ділянки 

по просп. Промисловому (ППЖТ)”. Проект рішення за реєстраційним № 681. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 675 “Про поновлення                                                                    

ПАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди земельної ділянки                           

по просп. Промисловому (ППЖТ)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ МП ‟АРМІКС” договору оренди земельної ділянки                                       

по вул. Великій Пермській (біля будинку № 54)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 750. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 676 “Про поновлення МП ‟АРМІКС”                                

у формі ТОВ договору оренди земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській (біля будинку № 54)” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 751. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Філіп’євій М.С. права користування земельними ділянками по 

вул. Євгена Тельнова, 2-г”. Проект рішення за реєстраційним № 685. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано відмовити заявнику по 

суті заяви.  

 

 Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

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

припинення ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” права користування земельною ділянкою 

по просп. Правди, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 686. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟СВ” права користування земельною ділянкою                                             

по вул. Щорса (Ганни Дмитрян), 16”. Проект рішення за реєстраційним № 684. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

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

припинення ТОВ ‟ЗОЛОТИЙ ХОТЕЙ” права користування земельною 

ділянкою по вул. Куйбишева, 1-в”. Проект рішення за реєстраційним № 731. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано відмовити заявнику.  

 

 Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

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

надання Національній телекомпанії України дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Садовій, 88”. Проект рішення за реєстраційним № 688. 
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 677 “Про надання Національній телекомпанії 

України дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Садовій, 88” 

(додається). 

 

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

надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Павла Луньова, 14”. Проект рішення за 

реєстраційним № 689. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 678 “Про надання відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

по вул. Павла Луньова, 14” (додається). 

 

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

надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Прирічній, 115”. Проект рішення за 

реєстраційним № 687. 
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 679 “Про надання відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 

по вул. Прирічній, 115” (додається). 

 

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

надання КП ‟Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради” дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та обслуговування лісопарку ‟Бєляєвський”. Проект рішення за 

реєстраційним № 736. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 680 “Про надання КП ‟Кіровоград-

Благоустрій” Кіровоградської міської ради” дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

обслуговування лісопарку ‟Бєляєвський” (додається). 

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Прошу поставити на переголосування питання порядку денного за 

порядковим № 171 (проект рішення за реєстраційним № 731). Виникла 

ситуація, коли фірма близько восьми місяців сплачує кошти за оренду землі, 
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але не є власником розташованого на ній приміщення. Прошу з розумінням 

віднестися до цього питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Кріпака С.В. поставити на 

переголосування проект рішення за реєстраційним № 731. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

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

ТОВ ‟ЗОЛОТИЙ ХОТЕЙ” права користування земельною ділянкою по                     

вул. Куйбишева, 1-в”. Проект рішення за реєстраційним № 731. 

Правонаступник згоден заключити договір оренди в подальшому? Не 

знаєте.  

 

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

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Від нового власника не надходило заяв щодо передачі земельної ділянки 

в користування, що стало причиною виникнення пропозиції профільної 

постійної комісії про відмову заявнику.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Цей об’єкт знаходиться в межах мого виборчого округу. Якщо 

відбувається перехід права власності, ми не можемо змусити сплачувати 

орендну плату особу, яка володіла майном, але зараз не має до нього жодного 

відношення.  

Вважаю, що виконавчі органи повинні попрацювати з новим власником 

і вирішити це питання.  

Пропоную надати доручення виконавчим органам опрацювати з новим 

власником приміщення це питання. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підтримав пропозиції депутатів 

Краснокутського О.В. та Кріпака С.В.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо проект рішення за реєстраційним № 731 “Про припинення 

ТОВ ‟ЗОЛОТИЙ ХОТЕЙ” права користування земельною ділянкою по                     

вул. Куйбишева, 1-в” поставити на голосування за основу і в цілому? 

Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
 

Прийнято рішення № 681 “Про припинення ТОВ ‟ЗОЛОТИЙ 

ХОТЕЙ” права користування земельною ділянкою по вул. Юрія 

Краснокутського, 1-в” (додається). 

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), зауважив, що депутат Кріпак С.В. публічно пояснив 

підстави щодо підготовки проекту рішення № 731, депутати розібралися в 

ситуації та підтримали це питання. Запропонував дотримуватися такої 

практики в подальшому.  

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Прошу поставити на переголосування питання за порядковим № 169 

‟Про припинення ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” права користування земельною 

ділянкою по просп. Правди, 13”, проект рішення за реєстраційним № 686. Там 

склалася аналогічна ситуація.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. поставити 

на переголосування питання за порядковим № 169 ‟Про припинення                             

ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” права користування земельною ділянкою                                        

по просп. Правди, 13”, проект рішення за реєстраційним № 686. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу поставити на переголосування пропозицію депутата                    

Ніжнікової А.О. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на переголосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

До мене звернувся громадянин Сивий П.Д., учасник Великої 

Вітчизняної війни, пенсіонер, який сьогодні присутній у сесійній залі, з 

питання ‟Про передачу Сивому П.Д. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)” (питання за порядковим 

№ 105, проект рішення ра реєстраційним № 629). У нього є лише один 

металевий гараж, який вже давно існує.  

Прошу повернутися до розгляду зазначеного питання та підтримати 

проект рішення.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

На початку засідання сесії я намагався внести вищезазначену 

пропозицію. Мені було відмовлено. Але, коли депутати вносили пропозиції 

щодо переголосування за питання порядку денного, їх пропозиції ставилися на 

голосування.  

Питання, про яке щойно говорив секретар міської ради Табалов А.О., 

розглядалося на минулому засіданні сесії. Я також спілкувався з цього питання 

з громадянином Сивим П.Д. На зазначеній земельній ділянці розміщено 

близько п’ятдесяти гаражів. Громадянин з 2009 року намагається вирішити 

питання щодо передачі у власність земельної ділянки під розміщення гаража. 

Прошу підтримати це питання.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію секретаря міської ради                       

Табалова А.О. поставити на переголосування питання ‟Про передачу                    

Сивому П.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського 
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(біля житлового будинку № 52)”. Проект рішення за реєстраційним № 629. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Чи можливо проект рішення за реєстраційним № 629 “Про передачу 

Сивому П.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського 

(біля житлового будинку № 52)” поставити на голосування за основу і в 

цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 682 “Про передачу Сивому П.Д. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку 

№ 52)” (додається). 

 

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

зміну Городецькому В.П. цільового призначення земельної ділянки по                            

вул. Садовій (біля будинку № 61)”. Проект рішення за реєстраційним № 692. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміну Шепотинник В.Г., Квірквелія М.І. та Квірквелія Г.Б. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 23”. Проект 

рішення за реєстраційним № 690. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 683 “Про зміну Шепотинник В.Г.,                   

Квірквелія М.І. та Квірквелія Г.Б. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 23” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 480”. 

Проект рішення за реєстраційним № 696. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 684 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 480” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 697. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 685 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 519”. 

Проект рішення за реєстраційним № 732. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 686 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 519” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.09.2011 № 839”. 

Проект рішення за реєстраційним № 733. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано відмовити заявнику.  

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

Просив би доповідача пояснити питання та рекомендацію постійної 

комісії.  
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Владов Р.П.: 

Проектом рішення пропонувалося внести зміни до умов оренди 

земельної ділянки в частині зменшення відсоткової ставки орендної плати                    

з 5 % до 3 %.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 

Заявник не надав профільній постійній комісії відповідних документів, 

які б слугували підставою для зменшення відсоткової ставки орендної палати.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Можливо, коли профільна постійна комісія вносить таку пропозицію, 

треба готувати проект рішення про відмову?  

 

Райкович А.П.: 

Ми приймаємо рішення по суті поданої заяви. Постійна комісія 

розглянула заяву і прийняла рішення не зменшувати відсоткову ставку на 

підставі того, що заявник надав недостатню кількість підтверджуючих 

документів. Зараз ми не можемо розглядати рішення, підготовлене на підставі 

рекомендації постійної комісії. Депутатам необхідно розглянути проект 

рішення, підготовлений на підставі поданої заяви, зважити на рекомендації 

профільної постійної комісії та визначитися шляхом голосування.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

надання ТОВ ‟МІСЬКПОБУТСЕРВІС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по                                        

вул. Преображенській, 88-б” (заява депутата Дриги В.В. щодо конфлікту 

інтересів додається). Проект рішення за реєстраційним № 695. 
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

У цьому питанні у мене можливий конфлікт інтересів, оскільки я маю 

корпоративні права у цьому товаристві. Це питання носить технічний 

характер. Просив би доповідача коротко пояснити ситуацію.  

 

Владов Р.П.: 

На зазначеній земельній ділянці розташований комплекс будівель і 

споруд, частину з яких власник продає. Щоб власники мали змогу оформити 

технічну документацію на земельні ділянки під майном, пропонується 

прийняти проект рішення щодо поділу земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 687 “Про надання                                                                        

ТОВ ‟МІСЬКПОБУТСЕРВІС” дозволу на розроблення                                     

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 88-б” (додається). 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

У мене є наступна пропозиція. З самого ранку у сесійній залі присутня 

мати громадянки Урись О.В., інваліда з дитинства ІІІ групи, яка має бажання 

виступити з питання ‟Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)”, проект рішення 

за реєстраційним № 617 (питання за порядковим № 96). На минулому засіданні 

зазначений проект рішення не набрав необхідної кількості голосів під час 

голосування. Прошу повернутися до розгляду цього питання та надати слово 

опікуну громадянки Урись О.В. ‒ матері. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. 

повернутися до розгляду проекту рішення за реєстраційним № 617 ‟Про 

передачу Урись О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                 

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)” та заслухати інформацію з цього 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Міський голова надав слово опікуну громадянки Урись О.В., яка пояснила 

депутатам причини, які спонукали її подати заяву про передачу безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) та 

звернулася з проханням підтримати проект рішення з цього питання. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу                        

Урись О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 617.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 688 “Про передачу Урись О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)” 

(додається). 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Прошу оголосити перерву на 5 хвилин. 
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Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 5 хвилин. 

 

Після перерви о 14.53 год. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29”. 

Проект рішення за реєстраційним № 734. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 689 “Про затвердження управлінню 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29” (додається). 

 

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

затвердження Паламарчук О.В. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 735. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Так як зазначена земельна ділянка перебувала в оренді у громадянки 

Паламарчук О.В., але при написанні заяви не було зазначено, що робити з 

поділом земельної ділянки, заявниця внесла уточнення до заяви, тому 

пропонується внести доповнення до даного проекту рішення, а саме: 

доповнити пункт 2 абзацом щодо передачі Паламарчук О.В. у власність 

ділянки № 5; 

доповнити пунктом ‟У зв’язку з поділом земельні ділянки № 1, № 2,                    

№ 3, № 4 віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у 

власність або користування.  

 

Райкович А.П: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням доповнень, озвучених начальником управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища? 

Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 690 “Про затвердження Паламарчук О.В. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

пров. Курінному, 29-б” (додається). 

 

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

передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” у власність земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4,                    

5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33)”. Проект рішення за реєстраційним № 475. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією рекомендовано відмовити заявнику. 
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Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”, голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища): 

Це питання розглядалося профільною постійною комісією протягом 

трьох засідань, в тому числі виїзного. Всі висновки негативні. Даний проект 

рішення не був підтриманий у зв’язку із тим, що вбачається шахрайство з боку 

перспективних забудовників. Постійною комісією була надана рекомендація 

передати земельну ділянку в оренду. Поки що документів немає.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 3, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 6, 

“не голосували” – 24. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 80”. Проект рішення за реєстраційним № 493. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 691 “Про надання                                                                       

ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 80” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В переліку питань порядку денного залишилося нерозглянутим питання 

за порядковим № 43 ‟Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності м. Кропивницького та реорганізацію 

пологового будинку № 2  ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового 

будинку № 1”, проект рішення за реєстраційним № 566. Доповідає                            

Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника управління охорони здоров’я міської 

ради. 

 

Кудрик Л.М., заступник начальника управління охорони здоров’я 

міської ради: 

На скільки це питання важливе можна сказати, поглянувши на вашу 

зацікавленість та активність під час його розгляду. З цього питання я 

спілкувалася особисто майже з кожним депутатом, у фракціях, під час 

зустрічей з громадськістю, з колективом, яких було проведено дуже багато, 

під час Днів депутата. Думаю, що ви вже отримали відповіді на всі запитання.   

Хочу ще раз наголосити, якщо сьогодні це дуже важливе для громади 

міста, для медицини питання буде підтримане, то всі робочі кадри будуть 

збережені, акушерсько-гінекологічна служба буде збережена. Завдяки цьому 

буде виведено на новий рівень надання медичної допомоги новонародженим, 

вагітним жінкам, роділлям та породіллям, а також забезпечить невідкладною, 

життєво необхідною медичною допомогою хворих з хронічною нирковою 

недостатністю, які її потребують, але не мають можливості її отримати на 

сьогоднішній день в повному обсязі і приречені на смерть. 

Дуже прошу вас підтримати даний проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

В доповнення до сказаного хочу зауважити, що в жодному разі 

лікувальний заклад не буде зачинено, він не припинить своєї діяльності як 

лікувальний заклад міста. Ніяких комерційних проектів впроваджуватися не 

буде. Це суто бюджетний проект.  

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

Хочу зауважити, що на минулому засіданні сесії за пропозицією 

депутата Колісніченка Р.М. це питання було знято з порядку денного, за що 

ми проголосували. Так вносив свою пропозицію депутат.  

 

Райкович А.П.: 

Прошу секретаріат надати роз’яснення. 
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Масло Л.Я., начальник управління апарату міської ради: 

Це питання було відтерміновано за пропозицією міського голови. 

Пропозиція депутата Колісніченка Р.М. окремо не ставилася на голосування. 

На першому та другому засіданнях сесії розгляд цього питання було 

відтерміновано. Сьогодні міський голова повертається до розгляду цього 

питання.   

 

Капітонов С.І.: 

Тоді прошу надати мені слово після всіх виступів.  

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Вже більше ніж півроку громада та депутатський корпус стурбовані 

питанням щодо оптимізації лікувальних закладів. Люди, які розуміють 

економічну доцільність, враховують зменшення народжуваності, 

підтримують таку ініціативу. Але цю інформацію потрібно доносити до відома 

громади.  

Ще півроку тому під час особистого спілкування з начальником 

управління охорони здоров’я я говорила про те, що депутатів та громаду 

потрібно інформувати з питання, які саме лікувальні заклади будуть 

знаходитися на території пологового будинку № 2 ім. ‟Святої Анни”. Тільки 

місяць тому ми дізналися про розміщення відділення гемодіалізу та почули 

якусь конкретику. Про інші два корпуси не дуже ясно. У нас лише одне 

прохання ‒ повідомляйте про те, що там планується зробити, та відкривайте 

інформацію для громади, тоді не буде питань.  

 

Кудрик Л.М.: 

Для громади ми надавали інформацію усіма можливими способами. 

Хочу сказати, що не буває так, щоб вся громада одноголосно підтримувала те 

чи інше питання. Люди мають право на свою думку. Кожного разу на 

засіданнях сесій міської ради я бачу одних і тих же представників від громади. 

Не можна говорити про те, що ніхто нічого не знає. Не знають лише ті, хто не 

має бажання знати. Проводилися прес-конференції, зустрічі з громадськими 

діячами, активістами, у вузьких і широких кругах. Як ще можна доносити 

інформацію? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Хотів би зазначити, що позиція нашої фракції залишилася незмінною. 

Ми проти такої оптимізації.  

Ми не отримали відповіді на головне запитання, в чому полягає ця 

оптимізація: який буде економічний ефект, в чому він полягає? Якщо це 
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оптимізація чисельності, то яким чином це відбудеться за умови збереження 

колективу?  

Ми не бачимо ніякої оптимізації в цьому процесі. Чи буде після цього 

краще працювати пологовий будинок № 1 та що заважає розвивати його без 

реорганізації пологового будинку № 2? 

Позиція фракції політичної партії ‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” залишається наступною: залишаємо пологовий будинок № 1, 

створюємо там перинатальний центр, а на базі пологового будинку № 2 

створюємо відділення гемодіалізу. Давайте припиняти спекуляції та називати 

оптимізацією закриття одного з пологових будинків. Всі розуміють, що таке 

два пологових будинки і що таке один пологовий.  

Для того, щоб розвивати пологовий будинок № 1 не потрібно закривати 

пологовий № 2. Стосовно коштів, то великі суми коштів потрібні і на 

створення відділення гемодіалізу, і на перинатальний центр. Кошти є в 

міському бюджеті і є механізми для їх заощадження.  

Ми розуміємо, що сформувалася більшість, яка підтримає це питання, 

тому дуже прикро, що це відбувається під час такої скрутної ситуації в 

державі, коли треба всі зусилля направити на збереження закладів охорони 

здоров’я, заклади освіти в тому вигляді, в якому вони зараз існують і дбати про 

те, щоб підвищувати народжуваність, залучати інвесторів, які б вкладали 

кошти, створювати нові робочі місця, піднімати соціальні стандарти.   

 

Кудрик Л.М.: 

На жаль, Ви не були присутні на останніх наших зустрічах, на яких ми 

детально розбирали ці питання. Оптимізація ‒ це не один плюс один або 

скоротити два. Оптимізація ‒ це винайдення нових шляхів надання медичної 

допомоги, яких не було досі але які є життєво необхідними. Оптимізація ‒ це 

раціональне використання кадрового потенціалу, приміщень і наявного 

обладнання. Створюючи гемодіалізний центр на базі пологового будинку                       

№ 2, як Ви пропонуєте, ми обов’язково скорочуємо людей (20 ліжок). Ці люди 

просто підуть на вулицю. Об’єднаний пологовий будинок з функціями 

перинатального центру другого рівня згідно з наказами Міністерства охорони 

здоров’я буде мати зовсім інший штатний розпис, нові структури, відділення, 

які потребують нових працівників. Це і є гарантія стовідсоткового 

працевлаштування. Буде створене відділення невиношування 

новонароджених, новонароджених з масою від 1,5 кг, які зараз лежать у 

перинатальному центрі, реанімації жінок і новонароджених, повноцінне 

відділення анестезіології, цілодобова лабораторна служба, цілодобове 

ультразвукове дослідження. Якщо економити на здоров’ї та просто рахувати 

кошти, то в цьому немає економії. Створюються нові відділення, які потрібні 

та які вимагає час. Гемодіалізне відділення в основному буде створено за 

кошти інвестора: проведений ремонт, доставлене обладнання, навчений 

медичний персонал. Така практика є по всій державі. Потрібно забезпечити 

надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, 
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забезпечення витратними матеріалами та оплатою праці. Ганьба ‒ не прийняти 

таке рішення, тому що тоді ми прирікаємо цих людей на смерть.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Ми зараз знайшли момент, що це питання було знято. Я передаю слово 

депутату Смірнову В.О., щоб він зацитував пропозицію, за яку ми голосували 

на минулій сесії. 

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Для того, щоб ми витримали процедуру, я зацитую, як це було в 

протоколі електронної системи голосування ‟Рада-В”: ‟Пропозиція зняти з 

розгляду питання “Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності м. Кропивницького та реорганізацію 

пологового будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового 

будинку № 1”. Ця пропозиція була підтримана в процесі формування порядку 

денного після того, як проект порядку денного був взятий за основу. Для того, 

щоб перейти до розгляду цього питання, нам необхідно прийняти рішення 

щодо його додаткового включення до порядку денного.  

 

Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Якщо для вас це так значимо, то давайте проголосуємо за те, щоб 

включити це питання до порядку денного, тому що це доленосне рішення. 

Вчора нам знову детально пояснили це питання. Профільною постійною 

комісією воно також розглянуте досить детально та предметно. Якщо ми 

вирішимо це питання, то найболючіші проблеми мешканців нашого міста 

відпадуть, а саме:  

щодо гемодіалізного центру; 

щодо створення травматологічного відділення для учасників АТО, тому 

що в нашому місті їм немає де лікуватися; 

вагітні жінки отримають якіснішу медичну допомогу. 

Медичний персонал (кадри) не постраждає, а навпаки збільшиться.  

Також вам не повідомили, що є постанова Кабінету Міністрів України 

за № 1024, згідно з якою пропонується скорочення кількості ліжок в цих 

медичних закладах. Тоді це буде скорочення ліжко-місць та кадрів.  

 

Кудрик Л.М.: 

Скоротивши ліжко-місця в одному та в іншому пологовому будинках, 

ми не матимемо жодного повноцінного закладу.  
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Райкович А.П.: 

У депутатів є сумніви щодо включення до порядку денного п’ятої сесії 

питання “Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів 

комунальної власності м. Кропивницького та реорганізацію пологового 

будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку       

№ 1”, проект рішення за реєстраційним № 566. Вони наполягають на тому, що 

воно було знято з розгляду сесії. Воно не знімалося, а відтерміновувалося 

мною. Ви неправильно розумієте суть питання. Ми не голосували за 

пропозицію депутата Колісніченка Р.М., за інші пропозиції від депутатів, тому 

ми голосували за пропозицію щодо відтермінування.  

Але я розумію, що ви наполягаєте, тому я поставлю пропозицію на 

голосування. Прошу визначитися і проголосувати, щоб повернутися до 

розгляду даного питання в розрізі сьогоднішньої сесії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Продовжуємо обговорення питання “Про оптимізацію мережі 

лікувально-профілактичних закладів комунальної власності                                                    

м. Кропивницького та реорганізацію пологового будинку № 2 ім. ‟Святої 

Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”, проект рішення за 

реєстраційним № 566. Доповідає Кудрик Л.М. ‒ заступник начальника 

управління охорони здоров’я міської ради. 

 

Депутати Цертій О.М., Краснокутський О.В., Матяшова Л.П.,                     

Дрига В.В., Смірнов В.О., Бойко С.В., Капітонов С.І., Шутка В.В.,                     

Демченко М.І. висловили свої думки щодо оптимізації мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізації пологового будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання 

до пологового будинку № 1 та поставили запитання заступнику начальника 

управління охорони здоров’я Кудрик Л.М.  

 

Смірнов В.О.: 

В ході розгляду цього питання з’ясувалося, що у міській раді немає 

спеціалізованого відділу, який би правильно доносив інформацію до широкого 

загалу. Щоб депутатам розібратися в цьому питанні, знадобилося півроку. 

Громадяни мають отримувати цю інформацію простіше. 

Перша моя пропозиція ‒ розпочати створення медіа-відділу або відділу 

по роботі з інформуванням громадян, більша проблема полягає в цьому. 
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Громадяни не в змозі розібратися в ситуації, тому вимушені керуватися 

чутками та припущеннями, хоча насправді мова йде про покращення.  

 

Райкович А.П.: 

Ми з Вами на цю тему не один раз спілкувалися. Дійсно, треба 

створювати потужний інформаційний центр, який би системно доводив до 

відома громади інформацію про всі прийняті рішення та рішення, які ми 

готуємося прийняти в перспективі.  

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”), 

виступив категорично проти оптимізації мережі лікувально-профілактичних 

закладів комунальної власності м. Кропивницького та реорганізації 

пологового будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового 

будинку № 1. Висловив думку, що це призведе до монополізації у сфері надання 

медичних послуг. Зауважив, що комунальні заклади охорони здоров’я 

належать до власності територіальної громади міста, тому саме громада 

повинна вирішувати питання щодо доцільності існування одного чи двох 

пологових будинків.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив, що під час 

прийняття рішення треба дослухатися до думки фахівців. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), зауважив, що пропозиції фахівців у галузі охорони здоров’я мають 

рекомендаційний характер та запропонував перед тим, як приймати рішення 

щодо оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності м. Кропивницького та реорганізації пологового будинку № 2, 

вивчити думку громади.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ставлю на голосування проект рішення за реєстраційним № 566 “Про 

оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності м. Кропивницького та реорганізацію пологового будинку № 2                          

ім. ‟Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за те, щоб прийняти даний проект рішення за основу і в цілому, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 692 “Про оптимізацію мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізацію пологового будинку № 2 ім. ‟Святої Анни” шляхом 

приєднання до пологового будинку № 1” (додається). 
 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

На минулому засіданні сесії ми розглядали проект рішення за 

реєстраційним № 612 (питання за порядковим № 91). Тоді вийшло 

непорозуміння між мною та депутатом Захаровим І.М. Я не міг знайти 

будинку за № 17 по вул. Курганній. Зазначена адреса знаходиться на 

виборчому окрузі депутата Захарова І.М. Це технічне питання. Прошу 

повернутися до його розгляду та підтримати.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Демченка М.І. повернутися до 

розгляду проекту рішення за реєстраційним № 612. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повернутися до розгляду питань за порядковими № 23, 24 

(проекти рішень за реєстраційними № 707, 715) ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року № 473” щодо 

затвердження Комплексної програми внесення змін до Генерального плану 

міста Кіровограда та ‟Про розроблення детальних планів територій в районі 

вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком Курінним                                  

та СТ ‟Аграрник” у м. Кропивницькому”. 
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На мій погляд, необхідно повернутися до розгляду цих питань у зв’язку 

з тим, що залишається невирішеним питання стосовно підведення інженерних 

мереж до масивів земельних ділянок, наданих учасникам АТО. Справа в тому, 

що ПАТ ‟Кіровоградобленерго” без детальних планів відмовляється 

підводити інженерні мережі. Це визначено постановою НКРЕКП, відповідно 

до якої тільки після розробленого детального плану будуть виділені кошти за 

рахунок фінансової поворотної допомоги та підведено електрику. Депутати 

підтримали мій депутатський запит щодо проведення інженерних мереж до 

земельних ділянок, наданих учасникам АТО. До мене особисто звертається 

багато учасників АТО з цього питання, яке станом на сьогодні зайшло у глухий 

кут. Прошу повернутися до розгляду вищезазначених питань та підтримати їх.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Стосовно проекту рішення за реєстраційним № 715 перед відкриттям 

п’ятої сесії виступала голова садового товариства ‟Аграрник”. Там є деякі 

неузгоджені позиції. З цього питання проводяться зараз наради, але питання 

не знято. Прошу розглянути це питання на наступній сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Проект рішення за реєстраційним № 715 обговорюється та 

доопрацьовується в робочому порядку. Там є певні непорозуміння щодо 

водопостачання, які зараз вирішуються. Просив би зараз не піднімати це 

питання.  

 

Цертій О.М.: 

Необхідно визначити виконавця робіт. Я просто дуже турбуюся щодо 

цього питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. повернутися до розгляду 

проектів рішень за реєстраційними № 707, 715. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання “Різне”.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), від імені громади подякував керівникам виконавчих органів 

міської ради Горбовському С.В., Вергуну О.С., Назарець А.Ф. за сприяння та 

допомогу у проведенні святкового ярмарку у мікрорайоні ‟Новоолексіївка”. 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

На минулому засіданні сесії депутати підтримали депутатський запит 

Бєлова В.В. щодо проведення інвентаризації малих архітектурних форм, але 

не затвердили персональний склад тимчасової контрольної комісії з 

проведення інвентаризації.  

 

Райкович А.П.: 

На моє ім’я не надходило пропозицій щодо персонального складу цієї 

тимчасової контрольної комісії.  

 

Яремчук В.С.: 

Що робити з цією ситуацією. 

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради: 

Наскільки я пам’ятаю, було прийнято рішення, яке не повністю 

відповідає критеріям, визначеним Законом України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні” щодо створення тимчасових контрольних комісій. 

Не було запропоновано персональний склад та строк роботи комісії, тому або 

необхідно вносити зміни, або подавати новий депутатський запит в новій 

редакції. 

 

Райкович А.П.: 

Думаю, що можна доручити депутату Бєлову В.В. спільно з управлінням 

по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

профільним заступником міського голови, профільною постійною комісією 

відпрацювати це питання та винести його на розгляд чергової сесії міської 

ради. Це той варіант, який станом на сьогодні можливий. Депутат подав 

рішення без складу комісії і більше до мене не звернувся. 

 

Яремчук В.С.: 

Склад комісії подавався. Лише фракція політичної партії ‟Рідне місто” 

не подала кандидатури, тому ми і не визначилися.  

 

Райкович А.П.: 

На моє ім’я не надходило пропозицій. 
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Яремчук В.С.: 

Депутати просять під час розгляду питань щодо регулювання земельних 

відносин графічно відображати інформацію про розташування земельних 

ділянок. 

 

Райкович А.П.: 

На наступній сесії Ви зможете побачити інформацію відповідно до 

озвученої пропозиції. 

 

Яремчук В.С.: 

Питання до секретаря міської ради Табалова А.О. На минулому засіданні 

сесії ми говорили про звіт начальника Головного управління житлово-

комунального господарства. Якщо ми будемо заслуховувати його в рамках 

проведення Дня депутата, то коли це відбудеться. Хотілося б почути від Вас 

таку інформацію.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Після закриття сесії я почну займатися цим питанням та повідомлю про 

звіт начальника Головного управління житлово-комунального господарства.  

 

Райкович А.П.: 

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

не так давно працює, щоб звітувати. Зараз депутатам треба консолідуватися та 

дуже плідно працювати над питаннями, пов’язаними із затвердженням 

міського бюджету. Як говорили сьогодні депутати і виступаючі ‒ це 

найголовніше завдання, а потім ми будемо заслуховувати звіти. Розумієте, звіт 

треба готувати, а значить відкласти іншу роботу.   

 

Яремчук В.С.: 

Нам як депутатам хотілося б почути відповіді на запитання щодо роботи 

галузі житлово-комунального господарства, які нам задають мешканці. 

Попереду зима.  

 

Райкович А.П.: 

Давайте проведемо День депутата, на який запросимо всі управління, в 

тому числі і Головне управління житлово-комунального господарства.  

 

Демченко М.І.: 

У мене є пропозиція щодо проведення Дня депутата. Ми їздили до                    

міста Вінниці, напрацювали варіанти щодо квартальних комітетів. Пропоную 

під час наступного Дня депутата розглянути питання про можливість 

створення комісії щодо реорганізації квартальних комітетів. 
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Андрію Павловичу! 

До сесійної зали повернулися депутати. Враховуючи резонансність 

питань за порядковими № 23, 24 (проекти рішень за реєстраційними                                 

№ 707, 715), прошу поставити на голосування пропозицію повернутися до їх 

розгляду. 

 

Райкович А.П.: 

Питання за порядковим № 44 ‟Про передачу КП ‟Кіровоград-

Благоустрій” Кіровоградської міської ради” в постійне користування 

земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення ‟Парк ‟Перемоги” (проект рішення за 

реєстраційним № 565) також залишилося не вирішеним.  

 

Цертій О.М.: 

Вношу пропозицію повернутися також до розгляду питання за 

порядковим № 44. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. повернутися до розгляду 

питань за порядковими № 23, 24, 44 (проекти рішень за реєстраційними № 707, 

715, 565). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного п’ятої сесії міської ради, 

розглянуті.  

Дякую за роботу. 

П’ята сесія Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

оголошується закритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Міський голова          А. Райкович 


